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“Ja, maar wat willen jullie dan?”

Iedere ketterij wordt onvermijdelijk geconfronteerd met inquisities. Het in 
twijfel trekken van orthodoxie wordt zelden op prijs gesteld, zelfs in krin-
gen van beeldenstormers. Een perspectief dat weinig hoop put uit vermoeide 
pogingen om ‘de Partij’ of ‘de Vakbond’ (met respectievelijk hoofdletter P en 
V) op te bouwen, uit de eindeloze reeks acties-om-de-actie, uit consumen-
tenpolitiek en ‘voting with your dollars’ of uit de lofzang op coöperatieve 
eilandjes van kapitalisme onder zelfbeheer in een oceaan van kapitalisme-
as-usual, stuit dan ook vaak op onbegrip. Een ‘meedogenloze kritiek op al 
het bestaande’, in de woorden van een zekere Karl M., krijgt vaak haar ant-
woord in de vorm van een afwijzende vraag: ‘Ja, maar wat willen jullie dan?’

Simpel, we willen leven, werkelijk leven, en niet langer slechts overleven. 
We willen niet langer als vreemden door onze eigen levens slenteren, alles 
slikken wat ons door de strot geduwd wordt, steeds maar weer ja en amen 
knikken, vriendelijk glimlachend tijdens de permanente aderlating die door 
moet gaan voor de ‘beste van alle mogelijke werelden’. We willen niet langer 
ronddolen in een labyrint verslaafd aan ‘scripted reality’ shows, terwijl onze 
eigen realiteit verstikt wordt door een steeds maar groeiende stapel sociale 
draaiboeken. We willen niet langer het hier en nu offeren op het altaar van 
de valse hoop op een betere morgen die nooit komt. We willen niet langer 
staren naar een revolutie die zich bevindt aan een zich altijd terugtrek-
kende horizon. We willen niet langer richting de totale burnout runnen 
op de activistische tredmolen die, ondanks alle beweging, moervast aan de 
grond genageld staat. We willen een manier van leven vinden die ons sterk-
er maakt en een manier van strijden die ons meer laat leven. Boven alles 
willen we de situatie naar zo’n punt brengen, dat een ‘retour à la normale’ 
onmogelijk wordt. We willen naar het point of no return en daar voorbij.

Maar om daar te komen zullen we ons moeten onttrekken aan de alom 
tegenwoordige sleur en gewenning, aan zowel de dagelijkse gang van zaken 
als de onuitgesproken orthodoxie en ‘common sense’ van de revolutionaire 
en activistische milieus. Gelukkig lijkt het huidige tijdperk zich daar meer 
dan ooit voor te lenen. Iemand die in 2005 in een onverwachte winterslaap 
was gesukkeld en misschien nog net de ontploffing van de Franse banlieu’s 
mee had gekregen, om vervolgens wakker te worden begin 2013, zou waar-
schijnlijk een spontane hartverzakking krijgen. Het manische ‘there is no 
alternative’ dat de verbeelding al meer dan 20 jaar onder narcose hield, li-
jkt vervormd te zijn tot een paniekerig ‘there is no escape’ in een wereld die 
aan alle kanten barst en kraakt onder het geweld van grootschalige rellen, 
opstanden en het ineenstortende kaartenhuis van de globale economie. 



5

Dat wil zeggen, als de boel al niet onder water is gelopen in de wanhopige 
poging om de atmosfeer vol CO

2
 te pompen en ieder laatste kiertje van de 

planeet vol beton te storten.

Iedereen die zich even onttrekt aan de haast van het dagelijks leven, en haar 
verdovende effect van afstompende gewenning afschudt, vraagt zich al snel 
af: wat de fuck is er allemaal aan de hand? Omdat wij dat ons ook regelmatig 
afvragen hebben we besloten om deze verzameling vertalingen van interna-
tionale teksten samen te stellen over ‘het huidige moment’. De verzameling 
teksten in deze publicatie is een poging om wat licht te doen schijnen in de 
mist om ons heen, om een stap terug te zetten in deze chaotische tijden waar 
de stortregen aan krantenkoppen, newsflashes, twitter updates, schandalen 
en rampen ons achter ieder minuscuul aspect van deze wereld aan laat hol-
len, terwijl haar totaliteit als zand door onze verwarde vingers glipt.  Want de 
onnavolgbare wendingen van de geschiedenis verrassen uiteindelijk zelfs de 
meest verziende en doorgewinterde revolutionair, zoals menig berggids ver-
rast wordt door de lawine daar waar het momenten eerder nog zo  rustig leek.

De teksten in deze publicatie zijn onderverdeeld in 3 delen. De teksten uit 
het eerste deel gaan voornamelijk over de aard van de huidige periode en 
de dynamieken achter recente ontwikkelingen, van de aard van de huidige 
crisis en de ineenstorting van de ivoren torens van de universiteiten tot het 
fenomeen van de grootschalige rellen zoals die zich van de Parijsse, Britse of 
Zweedse binnensteden uitstrekken tot aan Turkije of Brazilie. De teksten uit 
het tweede deel blikken terug op een aantal gebeurtenissen en bewegingen 
die zich in de afgelopen jaren over de hele wereld ontsponnen en wat voor 
lessen hieruit getrokken kunnen worden, van een analyse van het radicale 
Occupy Oakland tot de sociale betekenis van de vurige rellen in Griekenland 
begin 2012 en de wanhopige strijd tegen fabriekssluitingen in Frankrijk. De 
teksten uit het laatste deel, een samenraapsel van fragmenten en analyses 
uit diverse publicaties, gaan in op de betekenis van dit alles voor onze tac-
tieken, zowel als individuen onder het juk van staat en kapitaal, als voor ons 
als revolutionair milieu. Het verenigend perspectief achter dit alles is het 
zogeheten communiseringsperspectief, waar de eerste tekst in deze publicatie, 
‘The point of no return’, iets verder op in zal gaan. Wij hopen met deze teksten 
bij te dragen aan reflectie binnen het revolutionaire milieu. Reflectie over 
allerlei bewegingen die nu de kop op steken, reflectie over de vooronder-
stelde oude waarden en organisatie- en actiemodellen, reflectie over de aard 
van de wereld zoals ze nu is en wat dit betekent voor de mogelijkheid om 
een andere wereld te scheppen. En uiteraard zelfreflectie, reflectie over het 
milieu zelf, over onze ‘rol’ als revolutionairen en over onze eigen levens.
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Niet alleen is de totale chaos uitgebroken onder de hervormers, maar ieder indi-
vidu moet eigenlijk toegeven dat hij of zij geen precies idee heeft wat er nu moet 
gebeuren. Dit defect is echter een voordeel voor de nieuwe beweging, omdat ze 
betekent dat we de wereld niet langer anticiperen met onze dogma’s maar in 
plaats hiervan proberen de nieuwe wereld te ontdekken via een kritiek op de oude.

- Brief van Karl Marx aan Arnold Ruge, 1844
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De enige manier waarop de klassenstrijd zichzelf kan overstijgen is door 
de productie van meerdere tot breuken leidende praktijken in de ontwik-
keling van de onvermijdelijk reformistische conflicten. De vermenigvul-
diging van deze praktijken zal het product zijn vanuit deze strijd. Deze 
praktijken zullen de strijd noodzakelijkerwijs voortstuwen, een strijd die 
zal gaan om de reproductie van het leven tegenover het kapitaal. Iedere 
poging om de conflicten van de verschillende delen van het proletariaat 
te ‘verenigen’ in de gemeenschappelijke strijd die de vermeend gemeen-
schappelijke belangen van de klasse zou ondersteunen (iedere poging 
tot klasseneenheid) is een manifestatie van het algemene limiet van de 
huidige dynamiek van de klassenstrijd. De enige generalisatie die ge-
produceerd kan worden is de generalisatie van praktijken/handelingen 
die iedere mogelijke stabilisering van een ‘proletarisch succes’ in twijfel 
trekken. Deze praktijken (strijd binnen de strijd), door hun diversiteit 
en de intense conflicten die ze zullen produceren binnen de strijd, zul-
len de crisis waar de proletarische reproductie zich al in bevindt ver-
scherpen en zullen tegelijkertijd de proletarische conditie voor het hele 
proletariaat in twijfel trekken, i.e. het bestaan van het kapitalisme zelf.

- Blaumachen
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The point of no return - Jean Casseur

“Beyond a certain point there is no return. This point has to be reached.”
– Franz Kafka

 “Event Horizon - A boundary in spacetime beyond which events cannot affect an 
outside observer. The point at which the gravitational pull becomes so great as to 

make escape impossible.” 

Een ‘event horizon’, of waarnemingshorizon, is de kosmologische grens 
van waarachter een gebeurtenis een bepaald ander punt niet langer kan 
beïnvloeden. De activiteit van de diverse gefragmenteerde revolutionaire 
groepen, netwerken en individuen voelt vaak gevangen achter de waarne-
mingshorizon van de geschiedenis, als de eeuwige roepende in de woestijn 
wiens handelingen als druppels wijn in de oceaan zijn. Ongeacht onze toe-
wijding aan de sisyphusklus van ‘de revolutie’, lijkt deze zich vaak als een 
fata morgana aan een terugtrekkende horizon te bevinden. In een perfect 
gefragmenteerde maatschappij als de onze, lijken alle opstandige ‘losse in-
cidenten’, van grootstedelijke rellen tot wilde stakingen en van sabotage tot 
proletarisch winkelen, zich achter hun eigen waarnemingshorizon te bev-
inden, niet in staat om zich uit te breiden buiten het licht van de camera’s, 
om meteen weg te vallen wanneer men besluit naar een andere zender te 
zappen. Maar tegelijkertijd broeit en kraakt het permanent onder het schi-
jnbaar feilloos gepolijste sociale oppervlak: de termieten van de revolutie 
graven koortsachtig hun subversieve gangen. En wanneer deze talloze kleine 
vormen van sociale corrosie zich bij elkaar voegen, zouden zij zich wel eens 
kunnen vermengen en uitbreiden, tot het punt dat hun waarnemingshorizon 
zich zo ver heeft uitgestrekt, haar aantrekkingskracht zo groot is geworden, 
dat ontsnapping onmogelijk is geworden. Dit punt, het punt van de sociale 
implosie, het point of no return, is het punt dat bereikt dient te worden.
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Waarom deze tekst? Deze tekst is een poging om in grote lijnen de hui-
dige periode te schetsen: wat is de situatie waarin we ons bevinden? 
Wat zijn onze perspectieven en wat zijn het dode gewicht en de pav-
lovreflexen die we met ons meeslepen? Tevens is deze tekst een pog-
ing om het concept van de communisering wat breder te introduceren 
binnen het Nederlandstalige milieu en de insteek van dit perspectief 
aan het licht te brengen, vooral in de context van de huidige crisis.

The future has no future

Wat eens de choquerende lijfspreuk van een rebelse generatie was, is ver-
worden tot de algemene horizon van een maatschappij terminaal getrau-
matiseerd door het eens zo bejubelde ‘eind der geschiedenis’. Overal waar je 
kijkt wordt je geconfronteerd met de ene na de andere crisis . Je hoeft de 
TV of radio maar aan te zetten, of maar naar een willekeurige website te 
surfen en de crisissen worden je in het gezicht gesmeten. Financiële cri-
sis, schuldencrisis, politieke legitimiteitscrisis, klimaatcrisis, migratie-
crisis, noem het maar op. Maar in tegenstelling tot het gefragmenteerde 
plaatje dat de onophoudelijke stroom van losse beelden en soundbites 
in de media schetst, zijn al deze fenomenen nauw met elkaar verbonden. 

De huidige periode, gekenmerkt door een ongekende structurele reproduc-
tiecrisis [a] (die zich op verschillende niveaus manifesteert als financiële 
crisis, schuldencrisis of ‘soevereiniteitscrisis’), is het product van de her-
structureringspolitiek van de het eind van de jaren ’70, op haar beurt weer 
een poging om te compenseren voor de terminale defecten van het naoor-
logse Fordisme. Deze herstructurering en de daarmee gepaarde globaliser-
ing en percarisering, heeft het strijdtoneel volledig veranderd en heeft de 
basis gelegd voor de crisis van de huidige periode. De kapitalistische pro-
ductiewijze is, hoewel in haar kernlogica uiteraard hetzelfde, structureel 
anders dan in 1871, 1917, 1936 of 1968 en haar horizon en de aard van haar 
crisis is dus ook niet hetzelfde als de grote depressie, de oliecrisis van ’73, de 
recessie van begin jaren ’90 of zelfs de Argentijnse ineenstorting van 2001 
[b]. Deze crisis is structureel aan en een centrale tendens binnen de huid-
ige configuratie van het kapitalisme, en voltrekt zich midden in een proces 
waarbij steeds grotere delen van het proletariaat voor het kapitaal ‘over-
bodig’ worden (met de bewoners van de voorsteden en getto’s en de hordes 
tot wanhoop gedreven migranten als centraal voorbeeld) en hun reproductie 
niet langer door het kapitaal gegarandeerd wordt of kan worden.  Het ant-
woord van staat en kapitaal zal steeds vaker rechtaan en bruut zijn: repressie. 
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De continu uitdijende politiestaat met haar diverse surveillancemiddelen, 
van zich eindeloos vertakkende CCTV netwerken, grootschalige datamin-
ing operaties over telecommunicatienetwerken en sociale media tot onbe-
mande drones, de alomtegenwoordige ‘goede burger’ die op het cruciale mo-
ment tot ‘anonieme tipgever’ bij de politie wordt, identificerende foto’s na 
rellen taggend op facebook, zijn hier slechts de meest zichtbare aspecten van. 
Tegelijkertijd blijft het kapitaal doorwoekeren, opzoek naar nieuw terrein 
om te commodificeren, op zoek naar nieuwe afzetmarkten. Deze inherente 
expansie-impuls zet meer en meer druk op de planeet en haar biosfeer (met 
als ‘oogst’ de potentieel apocalyptische gevolgen van global warming) en het 
globale proletariaat, waarbij het laatste grootschalige migratiestromen op gang 
brengt als gevolg van steeds intensere armoede, toenemende sociale onrust, 
burgeroorlogen over grondstoffen, natuurrampen (waaronder een steeds in-
tensere voedselcrisis als gevolg van de aanhoudende en verergerende droogtes 
als resultaat van global warming) en alle andere gevolgen van kapitalisme op 
het scherpst van de snede. Deze fenomenen staan niet los van de hierboven 
genoemde ontwikkelingen, maar zijn hier onlosmakelijk mee verbonden. 
Aan deze twee aspecten, hun huidige gevolgen en hun potentiële impact in 
de toekomst willen we in een komende publicatie meer aandacht besteden.

De tradities van alle dode generaties…

Maar waar blijft het antwoord van het revolutionaire milieu op dit alles, 
horen we velen roepen. Waarom doet niemand iets? Waarom lijkt niets een 
impact te hebben? 

Voor een milieu dat haar theorie en praktijk vooral heeft meegekregen in 
de nasleep van het ‘einde van de geschiedenis’, zijn de huidige ontwikkelin-
gen vaak moeilijk te plaatsen. De ontluikende vlam van de antiglobaliser-
ingsbeweging werd gedoofd onder de WTC-asregen van een ‘war on terror’ 
die het gros van het eerste decennium van de 21e eeuw domineerde. Maar 
de herstructurering die de crisis van de late jaren ’70 ‘oploste’ bleek fragieler 
dan gedacht. We zien dan ook dat wereldwijd het revolutionaire perspec-
tief langzaam weer aan de horizon begint, of in ieder geval lijkt, te lonken. 
Maar dit vernieuwde enthousiasme brengt ook een hoop illusies met zich 
mee over het opgraven en afstoffen van oude karkassen. “De tradities van alle 
dode generaties drukken als een nachtmerrie op de geest van de levenden. En net 
als men geobsedeerd lijkt te zijn met pogingen om zichzelf en de wereld om zich 
heen te radicaal te veranderen, door iets te creëren wat nog niet eerder bestond, 
precies in zulke tijdperken van revolutionaire crisis roept men angstig de geesten 
van het verleden op, hun namen, strijdkreten en kostuums lenend om deze nieuwe 
scene in de wereldgeschiedenis te presenteren in bekende vermomming en geleende 
taal”[1]. Woorden die net zo toepasselijk waren in 1852 als vandaag de dag.
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In de context van een gefragmenteerd, precair proletariaat wat zich steeds 
minder vaak in de buurt van de ‘productiepunten’ bevindt, zijn de oude mod-
ellen van het revolutionair syndicalisme, de ‘voorhoede partij’, haar zogen-
aamde massaorganisaties en alle andere pogingen om te komen tot een grote 
revolutionaire organisatie op de basis van klasseneenheid echter fundamen-
teel onmogelijk geworden, voor zover deze al niet altijd problematisch waren. 
Toen Rosa Luxemburg in 1918 schreef “het proletariaat [voert] haar strijd niet 
aan de hand van een vooraf opgezet plan uitgewerkt in een boek of theorie; haar 
strijd is een onderdeel van de geschiedenis, van de sociale voortgang en in het mid-
den van de geschiedenis, in het midden van die voortgang, moeten we leren hoe te 
vechten…”[2], als een kritiek op die tendensen die dachten dat revolutionaire 
organisatie vooraf ging aan proletarische actie, sloeg ze de spijker op zijn kop. 
Het is de klassenstrijd zelf die haar eigen organisaties opwerpt en niet ander-
som. Ik geloof niet dat het de pure wilskracht van militanten is die de koers 
van de wereld bepaalt (als we maar ‘onze schouders eronder zetten’!) maar ik ben 
ook geen determinist. Ik denk niet dat ‘het uiteindelijk wel goed komt’ of dat 
de historische omstandigheden het proletariaat automatisch zullen forceren 
tot de afschaffing van staat en kapitaal.   Zoals het Endnotes collectief stelt: 

“Revoluties zijn, van nature, onvoorspelbaar; onze theorie moet op de een of 
andere manier die onvoorspelbaarheid in haar kern verwerken. De revolu-
tionairen van eerdere tijdperken weigerden over het algemeen zich open te 
stellen voor het onbekende – ondanks het feit dat de revoluties waaraan ze 
deelnamen zich nooit zo voltrokken als ze hadden voorgesteld. Uiteindelijk 
bleken de revoluties van de 20e eeuw niet het resultaat van methodologis-
che projecten, van het traag opbouwen van de vakbond en/of het partijlid-
maatschap waarvan men verwachtte dat het hand-in-hand met de indus-
trialisatie en homogenisering van de klasse zou groeien. In plaats daarvan 
onstonden de revolutionaire golven van 1905-1921 op chaotische wijze, met 
zelforganisatie die zich vormde rondom de tactiek van de massastaking. Noch 
de opkomst, noch de ontwikkeling van de massastaking werd voorzien door 
revolutionaire strategen, ondanks decennia van reflectie (en de historische 
voorbeelden van 1848 en 1871). Onder de weinige revolutionairen die deze 
nieuwe strijdvorm niet meteen verworpen, zag Rosa Luxemburg haar als de 
revolutionaire tactiek par excellence. Haar boek, de Massastaking, is een 
van de beste teksten in de geschiedenis van de revolutionaire theorie. Ech-
ter, zelfs Luxemburg zag de massastaking als middel om de Duitse Sociaal-
Democratische Partij nieuw leven in te blazen. Zoals Dauve benadrukt: als 
[Luxemburg] de auteur van de zinsnede: ‘Na 4 Augustus 1914 is de sociaal-
democratie niets meer dan een walgelijk lijk’ was, bleek ze vrij necrofiel.

(...)
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Spontaniteit, juist omdat ze uit vrije wil ontstaat, is inherent onvoorspelbaar. 
Daarom kan er geen vastgelegde ‘theorie van de strijd’ bestaan. Er kan al-
leen een fenomenologie van de ervaring van revolte bestaan. Uiteraard is er 
een relatie tussen crisis (economisch of anders) aan de ene kant, en opstand 
aan de andere, omdat crisis de bestaande manieren van leven onhoudbaar 
maakt. Maar de relatie tussen crisis en opstand is nooit mechanisch. Op-
stand blijft fundamenteel onder- of overbepaald: ze gebeurd nooit precies 
wanneer het moet, en wanneer ze dan wel plaatsvind, komt ze vaak uit de 
meest onwaarschijnlijke hoek. Onvrede kan lang sudderen, maar een poli-
tiemoord of een stijging van broodprijzen kan plots een opstand ‘triggeren’. 
Niemand weet echter vooraf wat de ‘trigger’ is, in welk geval dan ook. [19]

Maar wat is dan nog de rol van revolutionairen, als het niet zuiver onze in-
breng, noch het ‘automatische verloop van de klassenstrijd’ is dat een andere 
wereld dichterbij brengt, en de oude modellen niet langer van toepassing 
zijn? Om het in de woorden van een beruchte Russische contrarevolution-
air te stellen: Wat te doen? Voordat daarop geantwoord kan worden is het 
belangrijk om eerst kritisch te kijken naar een aantal ‘vanzelfsprekendheden’ 
van veel pro-revolutionairen. Voornamelijk rondom wat we nu moeten met 
de klassenstrijd, de rol van theorie en revolutionaire organisatie. Daarop 
zal ik dan maar heel pretentieus een eerder artikel van mezelf aanhalen:

“Wetende dat dit een flinke pavlov reactie hier en daar kan oproepen, zeggen 
we het toch maar: de klassenstrijd in zichzelf is niet onze zaak. Uiteraard 
worden we zelf, in ons dagelijks leven, geconfronteerd met de manifestaties 
hiervan en voelen we, als medeproletariërs een gevoel van solidariteit met an-
deren in dezelfde situatie. Maar dit is iets fundamenteel anders dan hier een 
essentiële revolutionaire capaciteit aan toeschrijven. Vanuit een revolutionair 
oogpunt interesseert de klassenstrijd ons in zoverre ze in staat is om zichzelf op 
te doeken: namelijk, door middel van de productie van het communisme. Zoals 
we weten is de klassenstrijd even zo vaak een immanent onderdeel aan het kap-
italisme, de strijd om hogere lonen is prima in staat om een grotere koopkracht 
en daarmee een expansievere afzetmarkt te garanderen, wat het kapitaal van 
een flinke vernieuwingsimpuls kan voorzien. De klassenstrijd is in staat om 
de kapitaal-arbeid relatie te veranderen, om haar te verzachten of te verst-
erken (of beiden), zonder ooit met haar te breken. De crux van revolutionaire 
theorie is weten of, hoe en wanneer proletariërs in staat zijn om de klassen-
strijd te voeren op zo’n manier dat ze meer produceert dan zichzelf. Revolutie 
is niet slechts een versterkte uitbreiding van de arbeid vs. Kapitaal confron-
tatie: ze breidt deze confrontatie uit en breekt hier fundamenteel mee.” [20]
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In iedere periode is de aard en rol van revolutionaire theorie het geven van 
uitdrukking aan twee zaken: het hoogste niveau bereikt door de voorgaande 
insurrectionaire golf; en de elementen in de hedendaagse strijd die de in-
houd van de komende opstanden lijken aan te kondigen. Het is echter niet 
mogelijk voor theorie om zich te verheffen tot een ivoren toren die boven 
de geschiedenis staat, van waaruit verleden en toekomst duidelijk worden 
en de hele menselijke geschiedenis in een kant-en-klare formule te vat-
ten is. De permanente incompleetheid van revolutionaire theorie is slechts 
een reflectie van het feit dat men gevangen zitten tussen twee werelden: 
een verleden wat nog niet voorbij is en een toekomst die nog moet komen. 

“Vandaag de dag vinden diegenen die geinteresseerd zijn in revolutionaire 
theorie zichzelf gevangen in een valse keuze: activisme of afwachtendheid. Het 
lijkt erop dat we alleen kunnen handelen zonder kritisch te denken, of al-
leen kritisch kunnen denken zonder te handelen. Revolutionaire theorie heeft 
als een van haar take het opheffen van deze performatieve tegenstelling. Hoe 
is het mogelijk te handelen en tegelijkertijd de limieten van die actie te be-
grijpen? In ieder conflict is er een spanning richting eenheid, die men vindt 
in de tendens om verstorende activiteiten te coordineren, als enige hoop om 
uberhaupt iets te bereiken. Maar in de afwezigheid van de historische arbei-
dersbeweging – die in staat was om verschillen ondergeschikt te maken aan 
een fundamentele ‘eenvormigheid’ – wordt deze  spanning tegengewerkt. Er 
is geen manier om het coordinatieprobleem op te lossen op basis van wat we 
zijn. Een partizaan van de breuk zijn betekent erkennen dat er geen collectieve 
arbeider – geen revolutionair subject – is die op de een of andere manier ver-
borgen maar toch aanwezig is in ieder conflict. We zijn compleet machteloos 
om deze beperkingen van de strijd te overstijgen. Het probleem van activisten 
is dat een bewustzijn van beperkingen voor hen altijd nederlaag en verlies 
betekent. Hun oplossing is het wanhopig proberen af te dwingen van een 
resolutie. Wij erkennen, daarentegen, dat het gevecht niet op directe wijze 
gewonnen zal worden, door over deze beperkingen heen te springen. In plaats 
daarvan zullen we tegen deze beperkingen aan moeten lopen, keer op keer, 
totdat ze geformaliseerd kunnen worden. De onmogelijkheid van het oplossen 
van het coordinatieprobleem – zolang we blijven wat we in deze samenleving 
zijn – kan alleen overdacht worden binnen de strijd, als praktisch probleem. 
Proletariers zullen moeten inzien dat het kapitaal niet slechts een externe vi-
jand is. Naast de staat is ze namelijk onze enige manier van coordineeren. We 
verhouden ons tot elkaar via het kapitaal; ze is onze eenheid-in-afscheiding. 
Alleen op basis van zo’n bewustzijn – niet van klassen maar van kapitaal – zal 
revolutie mogelijk worden als de omverwerping van deze samenleving.” [19]
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Het hoogste niveau van de radicale strijd van de jaren ’60 en ’70, de laat-
ste golf van activiteit met revolutionair potentieel, kan in een woord 
worden samengevat: autonomie. De afwijzing van alle bemiddeling (door 
staat, vakbond, partij of ideologie) door een militante proletarische min-
derheid. Vandaag de dag lijkt dit sleutelwoord tot magische formule ge-
worden te zijn: grassrootsbewegingen, collectieven,  informele netwerken: 
allen beroepen zich op deze magische autonomie. De nieuwe strijdgolf 
vertrekt uiteraard vanaf het punt waar de vorige stuk sloeg op de kust, 
maar hoewel zelforganisatie en autonomie inderdaad absolute precondi-
ties zijn voor de ontwikkeling van de communistische tendens, zijn deze 
vormen in zichzelf nooit genoeg om haar ook van haar inhoud te voorzien. 

De noodzakelijke kritiek op de fossiele restanten van het Leninisme, de of-
ficiële arbeidersbeweging en het parlementaire gezeik lijken zich echter maar 
al te vaak te hebben vastgeroest in een verstikkende verwarring van vorm 
en inhoud. Alsof het aannemen van een bepaalde magische organisatievorm 
(‘bottom-up vakbonden’, ‘linkse eenheid’, ‘informele organisaties’, ‘arbeidersraden’) 
of de afwijzing daarvan, de magische sleutel is tot sociale revolutie. Op ee-
nzelfde wijze leidt een dergelijke historisch fetisjisme tot het miskennen 
van hedendaagse gebeurtenissen. Ontwikkelingen worden bekeken door de 
vertekende lens van de ideologie, oplevingen of identificaties in de klassen-
strijd worden gezien als een herhaling van de episodes uit de jaren ’20 of ’60. 
Grootschalige pleinbezettingen en bewegingen van verontwaardigden worden 
soms vol naïviteit gezien als de voorbode van de ‘nieuwe arbeidersraden’. Men 
projecteert zijn of haar favoriete historische traditie en organisatievorm, com-
pleet uit haar historische context gerukt, op ontwikkelingen die in een totaal 
ander kader plaatsvinden. Wederom leek oude Karl het scherper ingezien te 
hebben: “Het is over het algemeen het lot van compleet nieuwe historische creaties 
om verward te worden met het evenbeeld van oudere of zelfs compleet achterhaalde 
vormen van sociaal leven, waarmee ze misschien een zekere gelijkenis vertonen.”[3]

Net zomin als wij blauwdrukken kunnen aanleveren voor de wereld van 
morgen is het tijdperk van het programmatisme, het tijdperk van de zorg-
vuldig uitgestippelde revolutionaire stappenplannen, voorgoed voorbij 
(voor zover deze ooit überhaupt leven hadden kunnen geven aan een an-
dere wereld). Om met Gilles Dauvé te spreken: ‘revolutie heeft een, maar is 
geen, organisatieprobleem’. Natuurlijk, de manieren waarop we ons van-
daag de dag organiseren en de praktijken die we vandaag ontwikkelen 
beïnvloeden de relaties die van morgen. Wij zijn antiautoritairen omdat 
we weten dat bepaalde vormen (de Voorhoedepartij om maar wat te noe-
men) niet de inhoud die wij zoeken (het libertair communisme) kunnen 
voortbrengen. Maar dat betekent niet dat het hanteren van een poten-
tieel geschikte vorm, die inhoud ook daadwerkelijk gaat voortbrengen. 
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En precies om die reden is kritische reflectie belangrijk. In plaats 
van de opbouw van ‘De Organisatie/Beweging’ als monolithisch epi-
centrum van de klassenstrijd, zal het revolutionaire veld van-
daag de dag bestaan uit een grenzeloze verspreiding van bepaal-
de militante praktijken, handelingen en methodes of helemaal niet.

Over kinderziektes

De aanval op de totaliteit, op de staat en het kapitaal en haar wereld van 
overheersing, uitbuiting en vervreemding, begint in het hier en nu. Die 
steekt op verschillende manieren de kop op in de talloze conflicten en 
bewegingen die zich ontspinnen binnen een rotte samenleving die aan 
alle kanten op barsten staat. Het perspectief van waaruit ik schrijf, dat 
voor een stateloze, klasseloze samenleving, is het zogenaamde commu-
niseringsperspectief. Dit perspectief, oorspronkelijk geformuleerd door 
het Franse ‘ultralinkse’ milieu, laat zich het best als volgt omschrijven: 

“Simplisme is vaak een van de moeilijkste doelen om te bereiken. [Communi-
sering] betekent dat een revolutie slechts communistisch is als ze alle sociale 
relaties verandert in communistische relaties en dat dit alleen mogelijk is als 
dat proces in de aller-vroegste dagen van de revolutionaire opstand begint. 
Geld, loonarbeid, het bedrijf als aparte eenheid, arbeidstijd als afgesneden 
van de rest van het leven, productie voor winst, privaateigendom, de staat 
als bemiddelaar van het sociale leven en conflicten, de scheiding tussen leren 
en doen, de tocht voor de alsmaar grotere circulatie van alles, al dit moet 
opgeheven worden en niet slechts overgenomen worden door collectieven of 
de staat. Het dient vervangen te worden door een communale, geld-, winst- 
en statenloze vorm van leven. Het zal lang duren voor dit proces compleet 
is maar het zal beginnen bij aanvang van de revolutie. Revolutie zal niet de 
condities voor het communisme creëren, maar communisme zelf. Diegenen die 
de communiseringstheorie ontwikkelden wezen dit concept van revolutie als 
resultaat van organisatievormen af, en probeerden haar te begrijpen in ter-
men van haar inhoud. Communisering betekend het verwerpen van het idee 
dat revolutie een gebeurtenis is waarbij arbeiders de macht grijpen, gevolgd 
door een overgangsfase: in plaats daarvan werd het gezien als een beweging 
gekarakteriseerd door onmiddellijke communistische maatregelen (zoals de 
gratis distributie van goederen) zowel voor hun eigenbelang, als als middel 

om de materiële basis voor de contrarevolutie te vernietigen. 
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Als, na een ‘revolutie’, de bourgeoisie onteigend is maar arbeiders nog steeds 
arbeiders zijn, de productie uitvoerend in gedeelde bedrijven, afhankelijk van 
hun relatie tot die werkplek voor hun overleven, en de ruilhandel met andere 
bedrijven voortzettend, dan maakt het niet uit of die ruilhandel onder ‘zelfbe-
heer’ staat door de arbeiders of via planning door de ‘arbeidersstaat’ verloopt: 
de kapitalistische inhoud blijft, en vroeger of later zal de specifieke rol of func-
tie van de kapitalist weer de kop op steken. Daar tegenover zou de revolutie 
als communiseringsbeweging alle kapitalistische categorieën – de ruilhandel, 
geld, commodities, het bestaan van gedeelde bedrijven, de staat en, het belan-
grijkste van alles, de loonarbeid en de arbeidersklasse zelf - verwoesten door 

op te houden haar te vormen en te reproduceren.” 
– Communisering[4], Gilles Dauvé & Karl Nesic

Zonder dit tot een nodeloos langdradig historisch overzicht te maken, 
is het toch van enig belang om toe te lichten uit welk milieu dit komt, al 
is het maar om de relatie tussen deze ideeen en de daadwerkelijke revo-
lutionaire historische ervaring te laten zien. Het komt immers allemaal 
niet uit de lucht vallen. Als we spreken over ultralinks, bedoelen we daar-
mee de radicale tradities die zich tegen het kapitalisme (in zowel liberale
en fascistische variant) en de ‘linkervleugel van het kapital-
isme’ (zoals het stalinisme, maoïsme en trotskisme) keerden,
maar vaak dichter bij Marx dan bij Bakunin stonden. ‘Historisch ultralinks’ 
wijst dan op die stromingen (gekarikaturiseerd in Lenin’s belabberde 
“De linkse stroming: een kinderziekte”) die hun oorsprong vonden in de gi-
gantische internationale revolutionaire golf die de eerste wereldoorlog 
beëindigde. Een van de twee centrale stromingen hierin was de Neder-
lands/Duitse communistische linkerzijde[5], die haar vertegenwoordig-
ing vond in figuren als Anton Pannekoek, Herman Gorter, Otto Ruhle en 
Karl Korsch. Deze beweging brak met de 3e internationale omdat ze zich 
tegen parlementaire politiek, de partij en vakbonden keerde en een sterke 
focus op de arbeidersraden en zelforganisatie van het proletariaat had. De 
andere centrale stroming was de Italiaanse communistische linkerzijde[6], 
die haar vertegenwoordiging vond in figuren als Amadeo Bordiga en Ono-
rato Damen.  De Italiaanse linkerzijde bevond zich dichter bij Lenin en di-
chtte een centrale rol toe aan ‘de partij’ maar keerde zich tegen zaken als 
het eenheidsfront, ‘socialisme in een land’ en het trotskistische apologisme 
voor de Sovjet-Unie. Maar in tegenstelling tot het ‘radenisme’ van de Ned-
erlands/Duitse linkscommunisten waren ze haarscherp over de nadruk 
op de inhoud van het communisme (de afschaffing van staat, kapitaal, de 
loonarbeid, de markt, geld, etc.), in plaats van je blind te storen op de vorm. 
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Deze twee stromingen waren echter geen marginale sektes of simpele 
leesgroepen, maar omvatten op diverse punten in het begin van de 20e 
eeuw tienduizenden, soms zelfs honderdduizenden arbeiders in organi-
saties als de KAPD en de AAUD en de Italiaanse linkerzijde vormde zelfs 
lange tijd de meerderheid binnen de Italiaanse Communistische Partij.

De beweging van mei ’68, of in ieder geval enkele scherpziende elementen 
zoals de Situationistische Internationale[7], richtten zich op een radenis-
tisch perspectief en een fel anti-Leninisme, afgeleid van de Nederlands/
Duitse linkerzijde, aangevuld met een geslepen kritiek op de opkomende
spektakelmaatschappij [8] en de benevelingen van de ideologie [9]. In de na-
sleep van ’68 nam de interesse onder radicalen voor het ultralinkse milieu 
toe en bloeiden diverse ultralinkse organisaties op, waar ook de oorsprong 
van een prominente communiseringsgroep als Théorie Communiste ligt, 
maar ook die van de meer traditionele linkscommunistische organisaties 
als de IKS[10]. In die tijd werd het radenistische perspectief echter steeds 
vaker in twijfel getrokken en aangevuld door een broodnodige kritiek op 
het zelfbeheer[11], zoals dat helaas nog steeds bijzonder populair is onder 
bepaalde delen van buitenparlementair links, ontleend aan de Italiaanse 
linkerzijde. Onorthodoxe figuren als Gilles Dauvé stelden correct dat het 
problem met radenistisch ultralinks is dat ze de bureaucratie, staatscon-
trole en Leninistische partij tegenover een ander set organisatievormen 
plaatst: arbeidersdemocratie, zelfbeheer en de raden – daarmee het meest 
centrale element, de inhoud van het communisme, over het hoofd ziend. 

Een derde historische tendens is het autonomisme[12] dat haar oorsprong vin-
dt in het Italiaanse operaisme, een dissidente stroming binnen de Italiaanse 
Communistische Partij in de jaren ’60 die de nadruk legde op de subjectieve 
ervaring en rol van de arbeidersklasse zelf en haar (veranderende) samenstel-
ling (klassencompositie) onder het kapitalisme. Het operaisme en haar diverse 
militante organisaties, actief tijdens onder andere de Italiaanse ‘hete herfst’ 
van ’69-’70, zou uiteindelijk uitmonden in autonomia, een diffuus militant 
netwerk van (informele) organisaties, kraakpanden, collectieven, volkskeuke-
ns, illegale radiozenders, bladen en sabotagecellen.  De intellectuele invloed 
van dit milieu op de Duitse en Nederlandse autonomen en kraakbeweging is 
duidelijk, maar te gecompliceerd om hier uiteen te zetten[13]. Het is onder an-
dere uit dit milieu dat het collectief Tiqqun (bekend van haar associatie met de 
tekst De komende opstand) haar initiële inspiratie put[14]. Uit de invloeden van 
deze milieus, samen met over-en-weer kruisbestuiving uit het meer expliciet 
anarchistische milieu, steekt het communiseringsperspectief de kop op [c].
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Live communism, spread anarchy

En dit brengt ons weer terug bij de vraag: wat te doen? Boven alles lijkt het 
ons dat revolutionairen zichzelf en hun eigen levens als uitgangspunt moe-
ten nemen. Wij zijn geen Leninisten met hun naar christendom ruikende 
cult van pseudodiscipline en constante zelfopoffering. Wij zijn ook geen 
activisten die onszelf achterna willen hollen van actie naar actie in de 
hoop dat we met het verzamelen van genoeg ‘revolutionaire airmiles’, deze 
uiteindelijk in kunnen wisselen voor een enkeltje revolutie. Het centrale 
uitgangspunt van al ons handelen moet beginnen bij onszelf. Dit is ech-
ter geen pleidooi om onszelf terug te trekken in een geïsoleerde opstand, 
in afzondering van de strijd die overal de kop opsteekt. In tegendeel. Om 
onze eigen levens terug te kunnen winnen, om daadwerkelijk te kunnen 
leven, om ons te wreken op een sociale orde die alles om zich heen ver-
woest en leegzuigt, en om een andere wereld op te bouwen, zullen we ons 
soms in de strijd moeten mengen om deze maximaal te kunnen benutten. 

De rol van revolutionaire militanten in de huidige periode zal er een zijn van 
vrijwillige maar vaak ook noodzakelijke deelname aan de diverse conflicten 
die zich ontspinnen. Maar al deze conflicten zullen uiteindelijk tegen het-
zelfde limiet aanlopen: die van het feit dat het handelen als klasse (in de eisen 
voor behoud van lonen, in de eisen voor gegarandeerde reproductie, etc.) haar 
eigen limiet is geworden en dat alleen de overstijging hiervan, de zelfopheff-
ing van het proletariaat (en dus niet haar bevestiging als klassiek Marxis-
tische klasse fur sich), hier voorbij kan gaan. Wat bedoel ik hier precies mee? 
Ik bedoel hiermee dat het toekomstige verloop van de klassenstrijd uitein-
delijk fundamenteel beperkt en afgesneden zal worden door haar inherente 
zoektocht naar een bevestiging van de proletarische toestand, of dat nu is in 
de vorm van het strijden voor betere omstandigheden onder het kapitalisme 
of in de vorm van de oude linkse visies van de arbeidersstaat of het algemeen 
zelfbeheer en dat zulke projecten hoe dan ook onmogelijk geworden zijn.

Waar baseer ik dit op en is dit niet wat kort door de bocht? Op het ee-
rste gezicht kan dat misschien zo lijken maar ik zal de kern van het ver-
haal (relatief) kort proberen samen te vatten. Voor een diepere analyse die 
ingaat op de haken en ogen van de kwestie verwijs ik naar de teksten ‘De 
historische productie van de revolutie van de huidige periode’, ‘Over de wan-
hopige conflicten in Frankrijk’ en ‘La Haine’ [23] die hier verder op ingaan.
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Wat vandaag maar al te vaak simplistisch ‘neoliberalisme’ wordt genoemd 
is in feite niets meer dan de achteraf opgediende ideologische saus van de 
huidige vorm die het kapitalisme aanneemt. In tegenstelling tot allerlei be-
weringen over de neoliberale ideologie en Tatcher of Friedman zijn het niet 
dergelijke ideeen die het kapitalisme sturen, maar ze bieden haar slechts een 
ideologisch kader. De herstructurering van de jaren ’70 en ’80, waarvan de 
huidige crisis de keerzijde is, was een poging om de dalende winstvoet van 
midden jaren ’60 op te vangen. Ze nam tegelijkertijd de vorm aan van een 
tegenaanval van de bourgeoisie tegen een globaal proletariaat dat sinds ’68 
in opstand aan het komen was. Haar eindresultaat was de finale genadeklap 
voor de arbeidersbeweging, het einde van significante nationale en regionale 
beperkingen op de circulatie van het kapitaal (wat tot uiting kwam in de 
gigantische boom van de financieele wereld aan het begin van de jaren ’80 en 
de daaropvolgende internationalisering van het kapitaal, een proces wat we 
tegenwoordig als ‘globalisering’ bestempelen) en het einde van het staatska-
pitalisme in het Oosten. In het geherstructureerde kapitalisme beweegt het 
kapitaal in een oogopslag van de ene naar de andere kant van de wereld en 
kan ze eisen voor hogere lonen in Maleisië beantwoorden door het opzetten 
van nieuwe fabriekscomplexen in China. Ze heeft de aanval op de waarde 
van de arbeidskracht tot een functionele en permanente eigenschap van haar 
eigen dynamiek gemaakt. Deze trend heeft geleid tot de ontbinding van de 
arbeidersklasse als sociaal monolitisch blok en tot haar transformatie van 
een collectief subject dat met de kapitalistische klasse onderhandelt tot een 
wirwar van geatomiseerde proletariers, ieder individueel gerelateerd aan het 
kapitaal. Arbeiders circuleren sneller en de onderhandelingen over de prijs 
en omstandigheden van de arbeidskracht (bemiddeld door uitzendbureau’s 
die nog eens een hap uit de lonen nemen) zijn geindividualiseerd en zwak 
geworden. Het is de constante fragmentatie van de arbeidersklasse tot het 
punt waarop een groot deel van het proletariaat uit het productieproces ge-
worpen wordt (hetzij permanent, hetzij met periodieke fluctuatie). De her-
structurering is geen afgesloten fase maar een permanente eigenschap van de 
nieuwe situatie, omdat men anders zou spreken over de productie van meer-
waarde zonder arbeidskracht (als variabel kapitaal), over kapitaal zonder 
proletariaat, en dat is een structurele onmogelijkheid. De transformatie van 
het arbeidsproces rust op een stevige toename van het aandeel van constant 
kapitaal (automatisering, machines, vooruitgang in de informatie en com-
municatietechnologie, etc.) in relatie tot het totale kapitaal, wat het aandeel 
van variabel kapitaal (levende arbeid) doet afnemen. Deze verschuiving in 
wat autonomisten vaak de ‘technische samenstelling’ van het kapitaal noemen 
heeft de traditionele ‘massa-arbeider’ en haar productiepunten grotendeels 
doen verdwijnen: de grote fabriekshallen, platte petten, overals en arbei-
derscultuur van vroeger zijn permanent verwezen naar de linkse folklore. 
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De specifieke arbeidersidentiteit die zich vormde in de nasleep van de 2e 
wereldoorlog was gebaseerd op het koppelen van de ‘bevestiging’ van de klasse 
(door bijvoorbeeld haar invloed op de looneisen) aan de groei van het kapi-
taal. Het Fordisme en de ontluikende consumptiemaatschappij waren hier 
de grootste symptomen van. De arbeidersidentiteit berustte op alle aspecten 
van deze positie binnen het productieproces (het lopendeband werk, de col-
lectieve arbeider, de sterke arbeidsdeling, de garantie van sociale reproduc-
tie via de verzorgingsstaat,etc.). Dit reflecteert echter op geen enkele manier 
meer de kapitalistische realiteit. Vandaag de dag is de koppeling tussen de so-
ciale reproductie van het proletariaat (inclusief haar looneisen en de daarmee 
geassocieerde consumptie) en de groei van het kapitaal losgelaten. Als gevolg 
hiervan zijn de looneisen veelal ‘gedelegitimiseerd’. Zo kan het dat de grootste 
staking uit de recente Nederlandse geschiedenis, de schoonmakersstaking, 
zulke relatief magere winst in de wacht sleept. Zo kan het bijvoorbeeld zijn 
dat tienduizenden arbeiders, politieke militanten en familieleden demon-
streren tegen de sluiting van de Fordfabriek in Genk en dit niet kunnen stop-
pen. Zo kan het dat in Frankrijk arbeiders over moeten gaan tot het dreigen 
de fabrieken op te blazen, niet om sluiting te voorkomen maar in de hoop 
een betere ontslagvergoeding te krijgen [23]. De transformatie van het ar-
beidsproces heeft de oude arbeidersklasse permanent gefragmenteerd en geen 
politieke campagne of externe dosis ‘klassenbewustzijn’ dat daar iets aan doet.  

Deze ontwikkelingen vallen te plaatsen binnen een grotere context, bin-
nen de overgang van in Marxistische termen ‘formele subsumptie’ genoemd 
wordt, naar ‘reele subsumptie’. Subsumptie is het proces waarbij productiev-
erhoudingen het productieproces zelf veranderen. Bijvoorbeeld: waar onder 
‘formele’ subsumptie bestaande arbeidsprocessen (technieken, markten, pro-
ductiemiddelen, etc.) binnen het kapitaal getrokken worden, zoals boeren 
die hun producten nu op de markt verkopen maar nog steeds produceren op 
de manier waarop ze dat voorheen deden, transformeert ‘reeele’ subsumptie 
het arbeidsproces zelf. Diezelfde boer, aangedreven door de dynamieken van 
het kapitalisme, past zijn of haar agrarische methoden dus aan (e.g. inten-
sieve veehouderij, kistkalveren, hormoonbehandelingen, etc.) om zich beter 
te schikken naar de eisen en noden die het kapitalisme oplegt. De overgang 
van formele naar reele subsumptie heeft de dagelijkse activiteiten van het 
proletariaat, haar identiteit en haar sociale horizon al lang en breed opges-
lokt en geintegreerd en hier loopt ze vandaag de dag in de klassenstrijd tegen 
aan. Het proletariaat is op geen enkele wijze meer (voor zover dat misschien 
ooit het geval is geweest) een kracht extern maar onderworpen aan het kapi-
talisme, de basisvoorwaarde waarop ze de groei van haar sociale positie, van 
wat ze al reeds was, kon zien als de basis voor een revolutionaire ‘spilling over’. 
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Wanneer het proletariaat zichzelf dus probeert te bevrijden tegenover het 
kapitaal op basis van dat wat ze is binnen het kapitaal, treed ze in contra-
dictie met zichzelf en werpt ze haar eigen organisatie op als organisatie van 
de contra-revolutie, als beheer van een hernieuwd kapitalisme (zoals de his-
torische ervaring van de Bolsjewieken in Rusland of de CNT in Spanje laten 
zien). In de huidige periode strijd een groot deel van het proletariaat zowel 
voor (in de zin dat ze haar overleving eist, het liefst in de omstandigheden 
die ze gewend is) als tegen haar eigen reproductie (in de zin dat haar stabiele 
reproductie onmogelijk geworden is en de strijd hiervoor zichzelf in de ving-
ers snijdt). Ze keert zich tegen alles in de wereld wat haar maakt tot wat ze 
is.  De enige manier waarop de klassenstrijd zichzelf kan overstijgen is door 
de productie van meerdere tot fundamentele breuken leidende praktijken 
in de ontwikkeling van de onvermijdelijk reformistische conflicten. De ver-
menigvuldiging van deze praktijken zal het product zijn vanuit deze strijd. 
Deze praktijken zullen de strijd noodzakelijkerwijs voortstuwen, een strijd 
die zal gaan om de reproductie van het leven tegenover het kapitaal. Iedere 
poging om de conflicten van de verschillende delen van het proletariaat te 
‘verenigen’ in de gemeenschappelijke strijd (of de revolutionaire vakbond/
partij/organisatie) die de vermeend gemeenschappelijke belangen van de 
klasse zou ondersteunen (iedere poging tot klasseneenheid) is een manifesta-
tie van het algemene limiet van de huidige dynamiek van de klassenstrijd. Dit 
opstandige perspectief is wat we bedoelen met het communiseringsperspec-
tief, het perspectief van de onmiddellijke ontwikkeling van de revolutie in 
het hier en nu. En dit is geen simpele kwestie van ‘dropping out’ uitgekauwd 
alternativisme of het hier en daar uitvoeren van ‘voorbeeldige’ opstandige ac-
ties, zoals sommigen dit graag afschilderen. De ontwikkeling van deze prak-
tijken is de voorbereiding op een structurele exodus uit deze maatschappij.

“De revolutionaire praktijken van het afschaffen van het kapitaal, de waarde-
vorm, het geld, de ruilhandel en alle ‘commodity’ relaties in de oorlog tegen het 
kapitaal zijn beslissende wapens voor de opname – door middel van commu-
niseringshandelingen – van een groot deel van de uitgeslotenen, de ‘midden-
klasse’ en de boeren, kortom: voor het creeeren van, in het midden van de strijd, 
de eenheid die niet meer binnen het proletariaat bestaat. Het is overduidelijk 
dat de voorwaartse beweging die te vinden is in de creatie van het commu-
nisme weg zal vallen als ze onderbroken wordt. Iedere vorm van het benadruk-
ken van de ‘verworvenheden van de revolutie’, iedere vorm van socialie, iedere 
vorm van ‘overgangsfase’ gezien als tussentijdse fase voor het communisme, 
als ‘pauze’, zal de basis van de contra-revolutie vormen. Niet vanuit de vija-
nden van de revolutie maar als product van de revolutie zelf. En een stervend 
kapitalisme zal maar al te snel leren kapitaliseren op zo’n contra-revolutie. 
Communiseringsmaatregelen zullen niet ondernomen worden door welk or-
gaan dan ook, door wat voor vertegenwoordiging of bemiddelende structuur. 
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Ze zullen genomen worden door al diegenen die, op een bepaald mo-
ment, het initiatief nemen om op zoek te gaan naar een oplossing, in hun 
ogen adequaat, voor de problemen van hun strijd. En de problemen van de 
strijd zijn daarmee tevens problemen van het overleven: hoe te eten, waar 
te verblijven, hoe te delen, hoe tegen het kapitaal te strijden, etc.” [21]

Over hoe zoiets er in de praktijk uit zou kunnen zien schetst Peter Åström 
het volgende scenario:

“Het is altijd gevaarlijk om het over de toekomst te hebben, maar de risico’s 
zijn wat kleiner als we het hebben over de nabije toekomst. Laten we daarom 
het volgende scenario schetsen: de crisis heeft zich verdiept en enorme hoeveel-
heden kapitaal zijn verloren gegaan. De kapitalistische klasse probeert wan-
hopig de uitbuiting op te voeren in een poging om de accumulatie opnieuw 
op gang te krijgen. Het proletariaat verzet zich en na een tijdje ontstaat er 
een situatie, ergens, waar geen van beide klassen meer toe kan geven, een 
situatie die tot gigantische ordeverstoringen in de maatschappij leidt. De 
loonverliezen als gevolg van stakingen en werkeloosheid samen met een val-
utacrisis creeeren dan de acute noodzaak voor het regelen van allerlei leven-
smiddelen op precies het moment dat niemand hier meer voor kan betalen. 
De beweging treed dan een nieuwe fase in, waar proletariers stoppen met het 
betalen van de huur, het gas- water en electra en waarbij ze beginnen met 
het inbreken in warenhuizen, het bezetten van landbouwgrond, etc., kortom: 
waarbij ze beginnen te nemen wat ze nodig hebben. Deze schendingen van 
het eigendomsrecht zullen niet gaan over de overname van de productiemid-
delen; deze zullen niet overgaan naar de arbeiders als hun eigendom. In plaats 
daarvan houden ze op eigendom te zijn – ze worden gecommuniseerd. In de 
strijd tegen het kapitaal worden de proletariers versterkt en verenigd door 
zichzelf onafhankelijk te maken van de noodzaak om voor geld te werken; 
klasseneenheid kan alleen nog de kop op steken in het proces van het ophef-
fen van de klassen – in het communiseringsproces. Zichzelf concreet ophef-
fen als proletariers zal de moeilijkste zaak in de wereld zijn, maar tegelijk-
ertijd het ultieme en laatste wapen wat rest in de klassenstrijd. Met haar 
communiseringsmaatregelen bestrijd het proletariaat effectief de klassenvi-
jand door de omstandigheden te vernietigen die het proletariaat reproduc-
eren als klasse. Uiteindelijk kan het proletariaat het kapitaal alleen afwenden 
door zichzelf als waarde-creeerende klasse op te heffen en tegelijkertijd – als 
onderdeel van hetzelfde proces – compleet nieuwe levens te produceren die 
fundamenteel onverenigbaar zijn met de reproductie van het kapitaal.” [22]
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Enerzijds willen we communistisch leven; anderzijds willen we de anarchie versprei-
den. Dit betekent het vinden van de middelen om onszelf te onderhouden, om 
onze handen, gebonden door het tikken van de machinerie van het kapitaal, 
vrij te maken voor de opstand en om andere sociale relaties op te bouwen, 
het vinden van een manier van met elkaar verwoven leven en strijden, het 
opbouwen van een materiële kracht die in staat is stand te houden te mid-
den van een ineenstortende civilisatie, ons de mogelijkheid biedt om meer 
te doen dan slechts overleven en in staat is om in te grijpen in de rap om 
zich heen grijpende sociale veenbrand. Met andere woorden: het opbouwen 
van de ‘beweging van de communes’. Maar deze aanpak valt of staat met haar 
verspreiding. De verspreiding van deze tendens kan slechts succesvol zijn als 
ze zich als een olievlek uitbreid over de hele maatschappij, als ze de huidige 
klassenstrijd door haar eigen limiet heen laat barsten. Extensie is het mo-
ment van de overwinning, afremming het moment van de contrarevolutie.

In de woorden van het ‘Research & Destroy’ collectief: 

“Tussen de pleinbezettingsbeweging en de rel, tussen de meest zoetsappige 
bevestiging en de zwartste negatie – is waar we onszelf vinden. Twee paden 
openbaren zich aan ons: ieder van hen, op haar eigen manier, een afwijking 
van het brandende hart van de zaak. Aan de ene kant het eindeloze proces 
van overleg dat uiteindelijk, in haar vernauwing tot een gemeenschappelijke 
deler, moet arriveren op de enige eis die mogelijk is: een eis voor wat er al is, 
een eis voor de status quo. Aan de andere kant de begeerte zonder object, die 
niks in de hele wereld vindt dat haar schreeuw om vernietiging beantwoord.

De ene vlam sterft omdat ze haar eigen brandstof blust. De andere omdat 
ze geen zuurstof kan vinden. In beide gevallen is wat ontbreekt een concrete 
beweging richting de bevrediging van behoeften zonder loon of markt, geld of 
dwang. De openbare vergadering wordt echt, verliest haar slechts theatrale 
karakter, op het moment dat haar discours zich richt op de bevrediging van 
behoeften, als ze zich richt op het overnemen van huizen en gebouwen, het 
onteigenen van goederen en middelen. Op dezelfde manier ontdekt de rel dat 
het daadwerkelijk vernietigen van de ‘commodity’ en de staat betekent dat er 
een terrein moet worden geschapen dat compleet onbewoonbaar is voor zulke 
zaken, volledig vijandig ten opzichte van de loonarbeid en overheersing.”[18]

Waar we echter niet meer omheen kunnen, is het feit dat de ge-
schiedenis blind vooruit raast. En dat, als we vasthouden 
aan onze illusies, deze over ons allemaal heen zal walsen. 

Jean Casseur, 2013
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[1] De 18e brumaire van Louis Bonaparte – Karl Marx (1852)
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[3] De burgeroorlog in Frankrijk – Karl Marx (1871)
[4] Communisation – Troploin (2011)
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[21] What is communisation - Leon de Mattis (2011)
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Noten:
[a] Zie ‘De historische productie van de revolutie van de huidige periode’, ‘De dub-
bele barricade en de glazen vloer’ en ‘Over de wanhopige conflicten in Frankrijk’ 
in Lawine [23]

[b] De jaartallen waar hier naar verwezen wordt betreffen de Commune van 
Parijs, de Russiche en Spaanse revoluties en de Mei ‘68 opstand.

[c] Uiteraard is er niet een unieke monolitische kijk op het commu-
niseringsperspectief, zoals de diverse internationale debatten tus-
sen groepen als onder andere Théorie Communiste (FR), Trop-
loin (FR), Endnotes (US/UK), Blaumachen (GR) en Riff-Raff (SE) 
laten zien. Ook een collectief als Tiqqun en het aanverwante Comité 
invisible vallen, hetzij met een andere inslag, binnen dit perspectief.
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De historische productie van de revolutie 
van de huidige periode - Blaumachen

De historische ontwikkeling van de tegenstelling tussen het proletariaat en 
het kapitaal onder ‘reële subsumptie’ [1] heeft vandaag de dag geleid tot een 
periode van crisis voor de steeds meer, en in steeds rapper tempo, geïnterna-
tionaliseerde kapitaalrelatie. De huidige vorm van de kapitaalrelatie en haar 
crisis zijn het product van de herstructurering die volgde op de crisis van 
1973. De centrale punten in de analyse van de huidige kapitaalrelatie zijn:

a) De kapitaalrelatie is op alle niveaus geherstructureerd. De herstructure-
ring was het ‘antwoord’ op de afname van de winstvoet na 1964 (eerst in 
de VS). Dit was op hetzelfde moment een contrarevolutie, dat wil zeggen 
een tegenaanval van de bourgeoisie tegen het proletariaat. Haar resultaten 
waren het einde van ‘de arbeidersbeweging’, het einde van de nationale en 
regionale begrenzing op zowel de circulatie van het kapitaal als de repro-

ductie van de arbeidersklasse en het einde van het staatskapitalisme.

b) Een essentieel onderdeel van de herstructurering was de versnelde in-
ternationalisering van het kapitaal na 1989.

c ) Na 1982 werd meer en meer kapitaal ‘geïnvesteerd’ in de financiële sfeer.

Het geherstructureerde kapitalisme heeft de aanval op de waarde van de ar-
beidskracht geïntegreerd als een functionele, structurele en permanente ei-
genschap. Het proces van de huidige periode (na 1973) kan nooit voltooid worden.

Kapitaal is geen tegenstelling van klassen maar een tegenstrijdig-
heid daarvan. De arbeidersklasse is geen autonoom subject, onafhan-
kelijk van de productie van ‘waarde’. De eigenschappen van de her-
structurering zijn tegelijkertijd de cyclus van strijd binnen en tegen 
het geherstructureerde kapitalisme (een cyclus die nu voornamelijk 
strijd buiten het waardeproductieproces in ‘het Westen’ heeft geleid, 
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zoals in de voedselrellen in ‘de 3e wereld’ en in de wilde stakingen in Azië). Met 
het oog op het heden kunnen we spreken van strijd gerelateerd aan de onder 
vuur liggende reproductie van het proletariaat die in twijfel wordt getrokken 
door de herstructurering zelf. Het feit dat de strijd van de huidige cyclus (de 
herstructurering) geen politiek project vormt is een structurele eigenschap 
van het historische proces dat de inhoud van de komende revolutie van onze 
periode bepaalt. Het huidige focuspunt is een crisispunt in de reproductie van 
de kapitaalrelatie (van financiële crisis naar schuldencrisis, naar valutacrisis 
of soevereiniteitscrisis, etc.). Het kapitaal is vandaag de dag verplicht om de 
tweede fase door te voeren van de herstructurering die ze begon in de jaren ’80.

a. De contradictie van de herstructurering: Oplossing voor de “crisis van 
1973” en voorbode van de huidige crisis. 

De herstructurering is een proces zonder einde omdat haar einde in te-
genspraak met haar eigen voorwaarden zou zijn: kapitaal zonder een pro-
letariaat. Het is een proces van de ‘liquidering van de arbeidersklasse’. De 
tendens binnen deze fase van echte subsumptie is de transformatie van 
de arbeidersklasse van een collectief subject ten opzichte van de kapital-
istische klasse in een verzameling geïndividualiseerde proletariërs, ieder 
van hen individueel gerelateerd aan het kapitaal, zonder de interventie 
van een arbeidersidentiteit of arbeidersorganisaties die de arbeidersklasse 
tot een erkende ‘sociale partner’ die geaccepteerd wordt aan de onderhan-
deltafel zouden maken. Het is een proces van continue fragmentering van 
de arbeidersklasse dat over een lange periode een groot deel van het pro-
letariaat uit het waardeproductieproces heeft gestoten. Daar komt bij dat 
dit proces geen einde heeft omdat het eindpunt de productie van meer-
waarde zou zijn zonder variabel kapitaal, kapitaal zonder het proletari-
aat. Dit proces komt tot uitdrukking in de continue noodzaak van het 
reeds geherstructureerde kapitaal om zichzelf te blijven herstructureren. 

De tegenstrijdige aard van dit proces brengt bepaalde fracties van het ka-
pitaal en van de proletarische beweging ertoe om de hele huidige periode 
te typeren als een crisis van het Keynesianisme, iets wat gerelateerd is aan 
het typeren van revolutie als de ontwikkeling van de ‘eisenstellende’ [2] 
klassenstrijd en van de her-samenstelling van de klasse als een klasse voor 
zichzelf. Wat het Keynesianisme succesvol maakte was tegelijkertijd haar 
limiet en produceerde de crisis van eind jaren ’60. De verbinding tussen 
loon en productiviteit maakte de looneis het centrale thema van de klas-
senstrijd. Een ander aspect van hetzelfde proces was de neiging van de or-
ganische samenstelling van het kapitaal om toe te nemen (wat ook een 
gefetisjeerde uitdrukking van de klassenstrijd onder echte subsumptie is).
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De ontwikkeling van deze trends, waarop de accumulatie van kapitaal ge-
baseerd was in de jaren na de 2e wereldoorlog, leidde uiteindelijk tot de 
conflicten van ‘1968’ en de ‘crisis van 1973’. Het kapitaal moest toen ge-
herstructureerd worden om de mate van uitbuiting te verhogen en om de 
onvermijdelijke impact van de steeds organischere samenstelling op de 
winstvoet tegen te gaan of op z’n minst te vertragen. “Keynesiaanse” eigen-
schappen van de accumulatie moesten aangepast worden en deze aanpass-
ing was de inhoud van het begin van de herstructurering. Een prominent 
aspect van de herstructurering tijdens haar ontwikkeling was de ontbind-
ing van de tot dan toe officieel geaccepteerde arbeidersbeweging (uiteraard 
‘geaccepteerd’ als gevolg van de historische productie van de klassenstrijd).

b. Dynamieken en limieten van het huidige accumulatiemodel: de pri-
maire aspecten van de herstructurering

De herstructurering was zeker succesvol. De stijging van de mate van ar-
beidsuitbuiting op wereldwijd niveau was het resultaat van een aanval op 
de arbeidersklasse in de ‘ontwikkelde’ landen en de voortstuwende inter-
nationalisering van het kapitaal, namelijk de intensieve uitbuiting van ar-
beidskracht in (of vanuit) de minder ontwikkelde landen. Besparingen in 
constant kapitaal werden bereikt door de veralgemening van just-in-time 
productie en de vernedering van de rigide Fordistische lopende band. In 
deze nieuwe periode van echte subsumptie is ieder aspect van de kapitaal-
relatie veranderd en komt deze transformatie naar boven in de ontwikke-
ling van de huidige cyclus van strijd: strijd door de werkelozen, strijd in 
het onderwijs, de ‘anti-globaliseringsbeweging’, de directe actie beweging, 
loonstrijd in de accumulatiecentra in het oosten, strijd tegen de onteige-
ningen van gemeenschappelijk land in Azië. Deze strijd is geen gevolg van 
de herstructurering maar hier een integraal onderdeel van en uiteindelijk 
vormt ze de herstructurering van de klassenstrijd zelf. De herstructure-
ring, als een verdieping van de echte subsumptie en een versnelling van de 
internationalisering van kapitaal, heeft het epicentrum van conflict naar 
de reproductieve sfeer van de kapitaalrelatie verschoven. De inhoud van 
de succesvolle herstructurering was ook verantwoordelijk voor de koers 
van het accumulatiemodel dat ze produceerde richting de huidige crisis.

Het eerste aspect van de herstructurering was de toenemende ontbinding van 
de solide delen van het proletariaat die de grootschalige arbeidersbeweging 
van het Keynesiaanse tijdperk gevormd hadden. Dit aspect werd bereikt door: 
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a) De onophoudelijke transformatie van de technische samenstelling van 
het kapitaal door middel van communicatie en informatie technologie 
wat de ontbinding van het verticaal gestructureerde productieproces toe-

stond en daarmee de ontbinding van de ‘massa-arbeider’. 

b) De onophoudelijke transformatie van het arbeidsproces wat langzaam 
maar zeker onderhandeling over de arbeidskracht op een individueel 
niveau tot de norm maakte en daarmee geïndividualiseerde controle van 

bazen over werknemers. 

c) Het stijgende aantal reproductieve activiteiten dat van de staat richting 
de private kapitalistische sector verplaatst wordt, bijv. de vermindering 
van het indirecte loon, iets wat resulteerde in een grote toename in het 

aantal vrouwen onder de loonarbeiders. 

d) Het alsmaar toenemende belang van repressie in de sociale reproductie 
van kapitaal.

Punt c) heeft de geslachtsrelatie getransformeerd, het ‘kerngezin’ voor een 
groot deel uitgehold en daarmee de interne hiërarchieën en balans binnen het 
proletariaat aan het wankelen gebracht. Dit element heeft de relaties tussen 
individuen binnen het proletariaat significant gewijzigd. De positie van de 
reproductieve sociale rol (wat in de regel meestal vrouwen betreft, maar niet 
altijd tegenwoordig) is er nog verder op achteruit gegaan in de periode van 
de herstructurering van het kapitaal. Binnen de wisselwerking van “vrouwen 
toestaan werknemers te worden en vrouwen dwingen werknemers te worden” 
is het 2e aspect het belangrijkst. Terwijl het kerngezin steeds verder erodeert 
wordt de last op de schouders van vrouwen steeds zwaarder. Steeds vaker krij-
gen ze een productieve en reproductieve rol toegewezen. De herstructurering 
heeft de reproductieve rol van vrouwen meer en meer in twijfel getrokken en 
heeft de identificatie van de vernietiging van de geslachtsrelaties met de ver-
nietiging van de uitbuiting onvermijdelijk gemaakt. Deze dynamiek is de his-
torische productie van het limiet van alle soorten feminisme die, ondanks het 
feit dat ze volkomen gelijk hebben als ze de kapitalistische geslachtsrelaties 
bekritiseren, niet in staat zijn deze relaties in hun totaliteit te bekritiseren 
zolang ze puur feministisch blijven en dat niet te boven komen (een over-
winning die geproduceerd kan worden als een breuk binnen de strijd zelf).

Het tweede aspect van de herstructurering is de steeds toenemende internation-
alisering van het kapitaal. Tot en met 1989 besloeg de internationalisering (de 
verhouding van internationale handel als onderdeel van de totale handel) vooral 
het verhuizen van de productie van de ‘ontwikkelde landen’ naar de ‘ontwik-
kelingslanden’ van het westelijke deel van de planeet en de staten in oost Azië,
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behalve China (en migratiestromen richting de voormalige productiecentra). 
Na het einde van het staatskapitalisme breidde het internationalisering-
sproces zich systematisch uit naar de voormalige ‘Oostbloklanden’ en China. 
Dit proces is onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van het financieel 
kapitaal, dat is dat deel van het kapitaal dat het internationaliseringsproces 
definieert en haar winstgevendheid in de gaten houd om kapitaal te laten cir-
culeren en op de verondersteld meest winstgevende manier te laten investeren. 
Het is niet meer dan logisch dat de ontwikkeling en herstructurering van deze 
sector van het kapitaal, samen met de fluctuerende wisselkoersen en grote 
toename in geldcirculatie, steeds grotere delen van de kapitalistische klasse in 
staat heeft gesteld om winst te maken door middel van financiële speculatie.

Beide eigenschappen van de herstructurering (de fragmentatie van de ar-
beidersklasse op alle niveaus en de internationalisering door middel van 
de ontwikkeling van het financieel kapitaal) hebben het kapitaal in staat 
gesteld om de grote crisis van de jaren ’70 te overstijgen. Beiden waren ook 
onderdeel van het accumulatieproces wat tot de huidige crisis heeft geleid:

De transformatie van het arbeidsproces en de snelle veranderingen in de 
technische samenstelling van het kapitaal hebben geleid tot een relatieve 
(en uiteindelijk absolute) daling van de lonen in de ontwikkelde landen. De 
vergevorderde integratie van de reproductie van de arbeidersklasse in het 
kapitaal heeft geleid tot een verhoogde vraag naar diensten vanuit het pro-
letariaat (gezondheid, onderwijs, etc.) die niet efficiënt beantwoord kunnen 
worden door het kapitaal vanwege inherente beperkingen op de productiv-
iteit in de dienstensector. Slechts op deze manier kunnen we spreken van de 
geschapen afstand tussen ‘sociale behoeften’ en kapitalistische ontwikkeling.

De oplegging van de structurele aanpassingsprogramma’s (SAPs) resulteerde 
in een toevloed van goedkope arbeid vanuit de ‘ontwikkelingslanden’ naar de 
ontwikkelde landen. Het resultaat was een versnelde creatie van een overs-
chotsbevolking (‘overschot’ vanuit het perspectief van het kapitaal) over de 
hele planeet. Op hetzelfde moment is deze overschotsbevolking gedwon-
gen om zichzelf te reproduceren via de informele economie. Op die manier 
ontstonden de ‘derde wereld’ zones in de grootstedelijke centra van de ‘eerste 
wereld’ en ontstonden er de ‘eerste wereld zones’ in de ontwikkelingslanden. 
De globale samenpersing van het middensegment van het proletariaat en de 
uitsluiting van diegenen die behoren tot de lagere segmenten maken steden 
echter meer en meer tot ruimtes die explosieve tegenstellingen samenbrengen. 



33

Al in het midden van de jaren ’90 was het overduidelijk dat de eigenschappen 
verantwoordelijk voor de accumulatiedynamiek haar tegelijkertijd ondermi-
jnden. In 1997 verspreidde de crisis in Azië zich naar Rusland via verstorin-
gen in de oliemarkt en leidde tot de val van Long Term Capital Management, 
de eerste ineenstorting van een groot hedgefonds. De crisis in Zuidoost Azië 
liet zien dat de mate van uitbuiting in deze accumulatiecentra niet langer 
hoog genoeg was om de continu uitgebreide reproductie van globaal kapitaal 
plaats te laten vinden en versnelde de massale verhuizing van productiefaci-
liteiten naar China. De dotcom crash was de ogenschijnlijk laatste massale 
investeringspoging in de verwachting dat winstgevendheid behouden kon 
worden door te besparen op constant kapitaal. Na 2001 werd het duidelijk 
dat de reproductie van de arbeidersklasse alleen mogelijk was door de dal-
ende lonen aan te vullen met leningen. Een belangrijk deel van het prole-
tariaat staan individueel in het rood bij banken om hun voormalige niveau 
van reproductie te behouden, terwijl de toekomst van hun collectieve repro-
ductie bleek te berusten op de pensioenfondsen (wat ‘institutionele inves-
teerders’ zijn) die richting zware financiële spelletjes (Credit Default Swaps) 
geleid werden. Lonen waren niet langer de enige maatstaf voor het reproduc-
tieniveau van de arbeidersklasse, i.e. die raakte losgekoppeld van het loon.

c. ‘Too big to fail’ is ook ‘too big to move on’: de reproductiecrisis van het 
totale sociale kapitaal en haar poging om de tweede fase van de herstruc-

turering in te voeren. 

Kapitaal probeert voor zover mogelijk, via haar mobiliteit en continue pog-
ingen om het valorisatieproces te optimaliseren met complexe maatrege-
len en modellen, wanhopig onderhandelingen met het proletariaat over de 
prijs van de arbeidskracht te voorkomen. Arbeidskracht wordt nu gezien als 
slechts een kostenpost en geen groeifactor door, bijvoorbeeld, marktexpan-
sie. In een steeds meer geglobaliseerd kapitalisme wordt ieder nationaal of 
regionaal deel van het proletariaat gezien als onderdeel van het globale pro-
letariaat, volledig inwisselbaar met ieder ander deel. Het hele bestaan van 
het proletariaat wordt een noodzakelijk kwaad voor het kapitaal. Omdat ka-
pitaal niets anders is dan waarde in beweging en haar uitdijende reproductie 
afhangt van de meerwaarde die slechts uit de uitbuiting van de arbeid kan 
worden onttrokken is deze tendens een impasse wat nu tot uiting komt in 
een proletarisch ‘bevolkingsoverschot’ op globaal niveau. Kapitaal heeft de 
neiging om de prijs van de arbeidskracht te reduceren, een trend die wijst 
naar de homogenisering van deze prijs op internationaal niveau (uiteraard 
dient de noodzakelijke zonering van het kapitaal als een sterke tegenstroom 
die dit proces vertraagd). Productiviteit neigt ernaar om volledig losgekop-
peld te raken van lonen en kapitaalvalorisatie neigt ernaar om losgekoppeld 
te worden van de reproductie van het proletariaat, maar aan de andere kant
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neigt het kapitaal ernaar om via een verdieping van de echte subsumptie de 
absolute horizon van deze reproductie te worden. Kapitaal verlost zichzelf 
van de arbeid maar tegelijkertijd kan de arbeidskracht alleen gereprodu-
ceerd worden binnen het kapitaal. De explosie van deze tegenstelling in de 
huidige herstructureringscrisis produceert de noodzaak voor een vernieu-
wde tweede fase van de herstructurering van het kapitaal en vormt de wis-
selwerking tussen de limieten en dynamieken van de huidige klassenstrijd.

De oplossing voor deze situatie (vanuit het oogpunt van het kapitaal) bepaalt 
het begin van een nieuwe aanval op het proletariaat. Als deze crisis tijdelijk 
opgelost wordt, zal het herinnert worden als de eerste stap naar de tweede 
fase van de herstructurering van het hedendaagse kapitalisme (aannemende 
dat de eerste fase de herstructurering van de periode vanaf eind jaren ’70 
tot het heden was). De financiële crisis zal spoedig de vorm van een cri-
sis van nationale soevereiniteit aannemen, en in deze ontwikkeling wordt 
een tendens van een geautonomiseerde ‘Kapitalistische Internationale’ 
zichtbaar. De natiestaat, als basis reproductiemechanisme van het kapitaal, 
is in hevige crisis. Haar resultaten wijzen op de kristallisering van nieuwe 
vormen van internationale mechanismen die totale controle over de toevoer 
van migranten arbeidskracht nemen in een poging om een nieuwe arbeids-
deling op te bouwen. Deze mechanismes zullen ook proberen om het al 
bestaande maar nu versnelde proces van de veranderende relatie tussen abso-
lute en relatieve meerwaarde extractie nodig voor het kapitaal te managen.

Daarnaast zal een poging gedaan worden om het overgrote deel van het prole-
tariaat een eeuwige rotatie tussen werkeloosheid en precaire arbeid op te leg-
gen naast de generalisering van informele arbeid en ook om de overgang naar 
een op repressie gebaseerd reproductiemechanisme voor een overschotspro-
letariaat te coördineren. Dit proces zal een poging zijn om de globalisering te 
versnellen en, belangrijker, haar zonering, niet alleen in termen van interna-
tionale handel maar hoofdzakelijk in termen van een gecontroleerde circu-
latie van arbeidskracht. Door middel van de oplegging van de huidige nieuwe 
bezuinigingsmaatregelen (een verdieping van de herstructurering), waar het 
momenteel om gaat in de klassenstrijd in Europa, kan het internationale cir-
cuit van razendsnel circulerend kapitaal blijven bestaan in deze vorm voor 
zover ze onderhouden kan worden door nationale en/of subnationale zones, 
waar meer en meer repressie nodig zal zijn voor de reproductie van het kapi-
taal. Meer en meer kapitaal zal overgeheveld worden naar de financiële sector; 
meer en meer kapitaal zal in deze vorm geconcentreerd worden; meer en meer 
speculatie zal geproduceerd worden. Het productieproces zal omzeild worden 
om de – vandaag noodzakelijke, maar behoorlijk pijnlijke – waardevermind-
ering van het financieel kapitaal uit te stellen of gladjes te laten verlopen. 
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De situatie die mogelijk het resultaat is van deze ontwikkeling is verre 
van stabiel, omdat ze uiteindelijk hevig gebaseerd zal zijn op de extrac-
tie van absolute meerwaarde, wat ook een absoluut limiet heeft. Het zal 
meer gebaseerd zijn op lokale crisissen dan de huidige fase en zal uitein-
delijk leiden tot een nog veel intensere globale crisis dan de huidige.

Aan de andere kant is er de mogelijkheid dat de huidige cri-
sis, in haar ontwikkeling, kan leiden tot hevige inter-kapitalis-
tische conflicten die mogelijk zelfs resulteren in de ineenstort-
ing van internationale handel en een poging om terug te keren naar 
nationale valuta en protectionisme. Wil zo’n gigantische transformatie 
plaatsvinden, dan moet er een massale devaluatie van kapitaal plaatsvinden, 
iets wat de eliminatie van een groot deel van het financieel kapitaal betekent. 

Door deze verzameling maatregelen, die op de agenda lijken te staan voor 
vrijwel alle Europese landen, is Griekenland de eerste halte in de kapi-
talistische strategie van het opleggen van de tweede fase van de herstruc-
turering. Het feit dat een minderheid van het precaire proletariaat in 
opstand kwam tijdens December 2008 maakt de geselecteerde tijd en 
ruimte voor het begin van een wereldwijde aanval erg riskant. Dit risico 
kwam direct aan het licht bij de protesten van 5 mei 2010, die een signaal 
waren dat de poging om de tweede fase van de herstructurering op te leg-
gen waarschijnlijk erg conflictueus zal zijn en tot opstand kan leiden.

d. De crisis van de loonrelatie

De huidige crisis is een existentiële arbeidscrisis die zich regulier manifes-
teert als een crisis van het arbeidscontract. De ‘crisis van het arbeidscontract’ 
zal een algemene crisis van de loonarbeid worden via de structurele tendens 
om looneisen te delegitimiseren. De continue reductie in lonen, de generali-
sering van precariteit en de opbouw van een deel van het proletariaat dat con-
stant uit het waardeproductieproces wordt uitgesloten bepalen de reikwijdte 
van defensieve eisen. Dit feit, samen met een afname van het percentage van 
de beschikbare arbeidsbevolking gemobiliseerd door het kapitaal, bepaalt 
de inhoud van de crisis van de loonrelatie als een reproductiecrisis van het 
proletariaat en daarmee een crisis van de reproductie van de kapitaalrelatie. 

De poging om de tweede fase van de herstructurering op te leggen is in 
feite een oorlogsverklaring van het globale kapitaal aan het globale prole-
tariaat, beginnend in Europa. Dit is ‘oorlog met andere middelen’, minder 
intensief dan een gebruikelijke oorlog, maar met betere richtingsmo-
gelijkheden. Deze ‘oorlog met andere middelen’ zal de hele rol van de 
loonarbeid als reproductiemiddel van het globale proletariaat in twijfel
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trekken. Natuurlijk zal dit proces op verschillende manieren voortgaan en 
uitgedrukt worden in ieder land, afhankelijk van haar positie in de globale 
kapitalistische hiërarchie. Echter, de samenloop van de ‘oorlogscondities’ 
(en daarmee van de klassenstrijd) op globaal niveau is enorm belangrijk. 

e. Repressie als sociale reproductie

In het Keynesiaanse tijdperk van kapitalistische accumulatie, waren publieke 
uitgaven inbegrepen in de kosten van de reproductie van arbeidskracht, i.e. 
gezondheidszorg, pensioenen en uitkeringen, onderwijs, repressie. In het ge-
herstructureerde kapitalisme werd de strategie de reductie van publieke uit-
gaven door het privatiseren van verschillende publieke sectoren. Eigenlijk, 
voornamelijk als gevolg van een ouder wordende bevolking maar ook als gevolg 
van een tragere oplegging van de herstructurering in Europa (iets wat gerela-
teerd is aan de kapitalistische zonering) en de groei van het verzekerings-/fi-
nancieel kapitaal in de VS, namen de totale (publiek en privaat) uitgaven voor 
gezondheidszorg en pensioenen toe in alle ontwikkelde landen (The econo-
mist, 29 juni 2010). Vandaag de dag, ten midden van een publieke schuldencri-
sis, worden al deze kosten behalve die van de repressie gedelegitimiseerd. Er 
is een constante reductie van het indirecte loon, en daarmee raakt de valori-
satie van het kapitaal losgekoppeld van de reproductie van het proletariaat.

De publieke ruimte in de steden, wat een ruimtelijke uitdrukking is van de 
‘vrijheid’ van de arbeider-burger, neigt ernaar te verdwijnen omdat ze gevaar-
lijk wordt geacht in termen van het faciliteren van plotselinge uitbarstingen 
van onrust. De uitsluiting van de jeugd uit de arbeidsmarkt maakt het tot een 
gevaarlijke sociale categorie (en dit geldt ook, terwijl de crisis zich verdiept, voor 
tieners). Voornamelijk in Griekenland groeit de angst onder de bourgeoisie:

“De overheid weet nu dat de anti-systeem tendensen, vooral onder jonge 
mensen, zich uitstrekken tot ver buiten de grenzen van de wijk Exarcheia. 
Heel veel jongeren zijn bereid om betrokken te raken bij en deel te nemen 
aan zeer agressieve groepen.” (To Vima, dagelijkse krant, 27 juni 2010).
Om al deze redenen, zal het eisen van het bestaan van een loon, iets wat al de cen-
trale issue is in de wereldwijde klassenconflicten, in de toekomst het veld zijn 
waarop de klassenstrijd zal intensifiëren. Deze issue zal breuken creëren binnen 
de strijd die de revindicatieve [2] inhoud van de strijd in twijfel zullen trekken.
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II. De huidige strijd van het globale proletariaat

De inhoud van de revolutie die ontstaat in iedere historische periode, inclusief 
die van de huidige periode van herstructurering die, door haar fundamentele 
aard, nooit geheel afgerond kan worden, wordt geprefigureerd in de dagelijkse 
proletarische strijd. Dit is omdat strijd een integraal onderdeel van de kapitalis-
tische verhoudingen is; ze is het conflict tussen de twee uiteinden van de tegen-
stelling, die uiteindelijk de tegenstelling zelf verandert. Revolutie kan alleen 
geproduceerd worden vanuit deze tegenstelling, dat wilt zeggen: revolutie als 
de radicale transformatie van het kapitaal of haar opheffing: het overstijgen 
van de uitbuiting. De huidige uitbuitingsrelatie produceert de strijd van een 
versnipperd proletariaat wiens reproductie steeds precairder word. Dit is de 
strijd van een proletariaat adequaat voor een geherstructureerd kapitalisme. 

De dagelijkse revindicatieve strijd in de huidige historische periode 
is aanzienlijk anders dan de strijd uit de voorgaande historische peri-
odes. Proletarische eisen bepalen niet langer het revolutionaire pro-
gramma, zoals het geval was aan het begin van de herstructurering-
speriode, tijdens “de periode van ‘68”. Dit is niet het gevolg van een 
‘subjectieve zwakheid’ of ‘gebrek aan bewustzijn’ bij de arbeidersklasse. 

De huidige structuur van de kapitaalrelatie komt naar voren in het feit 
dat het proletariaat, in haar strijd, geconfronteerd wordt met de realiteit 
van het kapitaal (zelfs in de weinige gevallen waar haar eisen ingewilligd 
worden) zoals die vandaag de dag is: herstructurering en steeds intensere 
internationalisering, precariteit, afwezigheid van arbeidersidentiteit, 
afwezigheid van gemeenschappelijke belangen, problemen in de reproduc-
tie van het leven, repressie. Het feit dat de proletarische strijd, ongeacht 
het niveau van haar militantheid, dit pad niet kan omkeren en naar een 
nieuw type Keynesiaanse regulering kan leiden is geen teken van zwakte, 
maar een sleutelelement van de huidige structuur van de kapitaalrelatie.

Het gevolg van het bovenstaande is de productie van, binnen de dagelijkse 
strijd, praktijken die buiten hun revindicatieve perken treden, praktijken die 
in de strijd om onmiddellijke eisen, het stellen van eisen an sich in twijfel 
trekken. Zulke praktijken zijn breuken geproduceert binnen belangrijke 
episodes in de klassenstrijd (i.e. de strijd tegen de CPE in Frankrijk in 2006, 
de algemene staking in de Cariben in 2009, de protesten tegen de massaont-
slagen in 2009, de studentenbeweging in de VS in 2009-2010, rellen in de 
immigratiecentra in Italië in de herfst van 2009, voedselrellen in Algerije, 
Zuid-Afrika en Egypte in recente jaren, de looneis rellen in Bangladesh, 
China of Maleisië, landonteigeningsrellen in China) en/of conflicten zonder 
eisen (zoals in November 2005 in Frankrijk, December 2008 in Griekenland,
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de spontane rellen in China, etc.). Kijkend naar de globale klassenstrijd 
zien we dat praktijken zoals hierboven genoemd zich aan het vermenigvul-
digen zijn. In de huidige strijdcyclus wordt revolutie geproduceerd als het 
overstijgen van het limiet van deze cyclus. Uit de dynamiek geproduceerd 
door de vermenigvuldiging van de ‘breuken binnen de revindicatieve strijd’ 
wordt de arbeidersklasse opnieuw samengesteld, niet als klasse voor zichzelf, 
maar als klasse tegen het kapitaal en daarmee tevens als klasse tegen zichzelf. 

III. Communisering als het historische product van de kapitaal-arbeid te-
genstelling 

Vandaag de dag bevinden we ons in een crisisperiode van het geherstruc-
tureerde kapitalisme. We staan op het punt waar de strijd over het loon in 
de accumulatiecentra in Azië zich snel verspreiden en waar het proletari-
aat in de ontwikkelde kapitalistische landen wankelt terwijl ze aangeval-
len wordt door de bourgeoisie door middel van het opleggen van de tweede 
fase van de herstructurering. Ontwikkelingen aan klassenstrijdfront in 
verschillende conflictgebieden staan altijd met elkaar in verbinding op een 
logische, historische wijze. Vandaag de dag is de strijd rond de reproductie 
in de ontwikkelde centra met een feedbackmechanisme gekoppeld aan de 
strijd over de lonen in de primaire accumulatiecentra, i.e. het belangrijkste 
element van de huidige zonering van het globale kapitaal, ook wel bekend 
als ChinAmerica, neigt ernaar gedestabiliseerd te raken. Dit tegenstrij-
dige crisisproces zal nog grotere conflicten opwerpen tussen proletariërs 
die uitgesloten zijn van het productieproces (reeds uitgesloten en blijvend 
uitgesloten, als gevolg van de crisis), proletariërs die precair aan de rand 
van het productieproces hangen en het kapitaal, gepaard met inter-kap-
italistische conflicten. De huidige in twijfel trekking van de proletarische 
identiteit zal de vorm aannemen van een direct conflict met het kapitaal 
en er zullen (binnen de proletarische beweging) nieuwe pogingen komen 
om strijd binnen de kapitalistische realiteit te politiseren en af te bakenen. 
De beweging om het kapitalisme te overstijgen zal haar limiet in zichzelf 
vinden. Dit limiet zijn de praktijken van het organiseren van een nieuwe, 
andere maatschappij (i.e. een nieuw type maatschappelijke organisatie ge-
baseerd op andere productieverhoudingen) buiten of tegen het kapitaal. 

Een belangrijk kenmerk van de huidige periode is dat de kapitaalrelatie repres-
sie als voorwaarde voor haar eigen reproductie produceert. Daar ligt de kracht 
en het limiet van de huidige klassenstrijd. De neiging van de sociale reproduc-
tie om de vorm van repressie aan te nemen creëert onvermijdelijk een afstand 
tussen de twee uiteinden van de kapitaalrelatie. De inhoud van het conflict 
is noodzakelijkerwijs gerelateerd aan de repressie, namelijk aan het belangri-
jkste aspect van de reproductie van een meer en meer overbodig proletariaat. 
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 In dit conflict zal het proletariaat altijd met haar eigen bestaan als kapitaal 
geconfronteerd worden. De kracht van de strijd zal tegelijkertijd haar limiet 
zijn. Alle ideologieën en praktijken van de (proletarische) ‘voorhoede’, alle 
ideologieën en politieke (proletarische) praktijken zullen samenkomen in een 
antirepressie benadering, wat de mogelijkheid schept voor de opkomst van een 
andere, hoogstwaarschijnlijke laatste, vorm van reformisme van deze periode. 

De meest radicale en tegelijkertijd reformistische uitdrukking van de klas-
senstrijd vandaag de dag zullen de directe actie praktijken zin. Directe ac-
tie praktijken die zich ontwikkelden als radicale breuk binnen de anti-
globaliseringsbeweging boden de kans aan de identiteit van het militante 
proletarische individu – die behoort tot het meer en meer precaire en/of 
werkeloze proletariaat – om belangrijk te worden. Directe actie praktijken 
manifesteren zich in veel vormen (radicaal syndicalisme, burgerbewegin-
gen, gewapende strijd) die ver uiteen kunnen lopen en in veel gevallen met 
elkaar in conflict raken. Ze worden ook direct, zonder bemiddeling, ge-
produceerd door het huidige, tegenstrijdige bestaan van het proletariaat. 

Directe actie drukt vandaag de dag het overstijgen van de klassenidentiteit 
uit en de productie van de individualistische identiteit van de militant, ge-
baseerd op de moralistische houding van het potentieel verslagen strijdende 
proletariaat – iets wat best redelijk is omdat wat in de huidige strijd op 
het spel staat alleen het afremmen van de aanval van het kapitaal is. Zelfs 
‘overwinningen’ scheppen geen vreugde meer. De huidige realiteit neigt 
ernaar om de vorm van wijdverspreide repressie aan te nemen. Dit produ-
ceert de identiteit van de militant die strijd tegen alle vormen van repressie, 
die in feite manifestaties zijn van de reproductie van de uitbuitingsrelatie. 

Radicaal syndicalisme is noodzakelijkerwijs georiënteerd op het bieden 
van bescherming tegen ontslagen en het verzekeren van compensaties 
omdat het eisen van significante loonsverhoging vandaag de dag beteken-
isloos is (de gevallen in de accumulatiecentra in oost Azië vormen een 
uitzondering, omdat het loon daar ver beneden het niveau ligt wat in het 
westen als normaal wordt gezien voor de reproductie van arbeiders). 

Lokale burgerbewegingen richten hun acties op het beschermen van 
de vrijheid van beweging en communicatie, tegen pogingen van de 
staat om de stedelijke ruimte te ghettoiseren/militariseren en met 
hun acties op het behoud van het indirecte loon (de centrale ide-
ologie van deze delen van de beweging is de ‘de-growth’ ideologie).  
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Deze twee tendensen zullen samenkomen in de nabije toekomst als 
de crisis zich verder ontwikkelt. De verdieping van de crisis zal lei-
den tot ‘zelfreductie’/’autoriduzione’ praktijken en conflicten met de 
repressiekrachten in de wijken. Dit is het punt van samenkomst tus-
sen de lokale bewegingen en het radicaal syndicalisme, het punt van 
samenkomst tussen de strijd in het productieproces en daarbuiten. 

De zelfaangewezen ‘gewapende strijd’ is gericht op het vermeend af-
straffen van delen van de bourgeoisie, als eens soort beschermings-
mechanisme tegen over-exploitatie. Deze manifestatie van directe 
actie bevordert een specifieke strategie van militaire confrontatie tus-
sen kleine groeperingen en de Staat en leidt tot een absolute impasse. 

Diegenen die betrokken zijn bij de directe actie beweging beschouwen het 
vraagstuk van de tegenstrijdige proletarische situatie in hun vermeende 
non-behoren tot de (‘passieve’ en/of ‘reformistische’) klasse. Op deze manier 
drukt hun strijd het marginale punt dat we in deze periode hebben bereikt 
uit, het punt waarop het proletariaat overvloedig is geworden. De meest as-
sertieve delen van de beweging noemen zichzelf revolutionairen terwijl er 
nog geen revolutie te vinden is en toch vinden ze beschutting in het con-
cept van ‘bewustzijn’ (het discours over de noodzaak dat het bewustzijn 
van het individu ‘radicaal verandert’ moet worden) om deze tegenstelling te 
vermijden. Ze vormen onmiddellijke (kameraadschappelijke) relaties in hun 
strijd terwijl ze deze relaties ideologiseren – in de vorm van ‘revolutie nu!’ 
– daarmee negerend dat communisme geen lokale affaire is voor een kleine 
groep mensen. Ze neigen ernaar om arbeiders die nog steeds een (relatief) 
stabiele baan hebben als ‘bevoorrecht’ te zien of zelfs als ‘de echte arbeider-
sklasse met een petit-bourgeois bewustzijn’. Ze neigen er ook naar om zich-
zelf te zien als individuen die niet organisch tot de klasse behoren omdat 
ze precair of werkeloos zijn. De andere kant van dezelfde medaille is dat 
de radicaal syndicalistische elementen de precaire arbeiders als het sociale 
subject gaan zien dat zich moet verenigen als ‘klasse voor zichzelf’ en haar 
acties moet begrijpen als een poging om deze klasseneenheid te bereiken. 

Het overstijgen hiervan zal het product zijn van het huidige limiet. Het in 
twijfel trekken van de proletarische conditie door de directe actie prakti-
jken (die naar voren komen als tegenstelling, uiteraard) prefigureert haar 
overstijging binnen de proletarische strijd zelf: de toekomstige opheffing 
van het proletariaat als klasse. Dit is waarom de praktijken van de directe 
actie beweging overgenomen worden in de breuken die ontstaan binnen de 
huidige conflicten; dit is waarom de praktijk van de directe actie overgenom-
en en overstegen werden door de opstandelingen van december 2008. 
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Uiteraard bevindt de huidige strijd zich binnen het limiet van de huidige cy-
clus, maar de specifieke productie van dit limiet (de eis om te overleven, zonder 
de productieverhoudingen in twijfel te trekken) voorspelt de dynamiek van 
haar overstijgen. De enige manier waarop de klassenstrijd zichzelf kan oversti-
jgen is door de productie van meerdere tot breuken leidende praktijken in de 
ontwikkeling van de onvermijdelijk reformistische conflicten. De vermenig-
vuldiging van deze praktijken zal het product zijn vanuit deze strijd. Deze 
praktijken zullen de strijd noodzakelijkerwijs voortstuwen, een strijd die zal 
gaan om de reproductie van het leven tegenover het kapitaal. Iedere poging 
om de conflicten van de verschillende delen van het proletariaat te ‘vereni-
gen’ in de gemeenschappelijke strijd die de vermeend gemeenschappelijke 
belangen van de klasse zou ondersteunen (iedere poging tot klasseneenheid) 
is een manifestatie van het algemene limiet van de huidige dynamiek van de 
klassenstrijd. De enige generalisatie die geproduceerd kan worden is de gen-
eralisatie van praktijken/handelingen die iedere mogelijke stabilisering van 
een ‘proletarisch succes’ in twijfel trekken. Deze praktijken (strijd binnen de 
strijd), door hun diversiteit en de intense conflicten die ze zullen produceren 
binnen de strijd, zullen de crisis waar de proletarische reproductie zich al in 
bevindt verscherpen en zullen tegelijkertijd de proletarische conditie voor het 
hele proletariaat in twijfel trekken, i.e. het bestaan van het kapitalisme zelf.

Blaumachen, 2010

Noten van de vertaler:

[1] Subsumptie is het process waarbij de productierelaties in een maatschappij 
in het arbeidsproces zelf doordringen. Marx onderscheid hier ‘formele’ en ‘reeele’ 
subsumptie van het arbeidsproces onder kapitaal. Formele subsumptie treed op 
wanneer het kapitaal een reeds bestaand arbeidsproces – technieken, arbeiders, 
productiemiddelen, etc. – naar zich toe trekt en de betrokkenen aan de loonar-
beid onderwerpt. Langzaam maar zeker veranderd het kapitaal echter de manier 
waarop geproduceerd wordt, de middelen en technieken die gehanteerd worden 
en de aard van de producten en productiemiddelen om beter aan te sluiten bij 
de behoeften van het kapitaal. Deze fase wordt reële subsumptie genoemd. De 
consequentie hiervan is dat het gehele maatschappelijke terrein, haar sociale relat-
ies, haar productiemiddelen en haar logica geschapen en gekneed worden door de 
logica van het kapitaal, in tegenstelling tot het idee dat dit alles slechts ‘neutrale’ 
zaken zijn waarbij men slechts van de parasitaire individuele kapitalist af hoeft 
te komen. Zie ook ‘The history of subsumption’, Endnotes #2, april 2010 - http://
endnotes.org.uk/articles/6



42

[2] Revindicatief – van ‘revindicate’, eisen stellen. ‘Luttes revendicatives’ is een 
gangbare Franse term, waar geen goed alternatief voor is, voor strijd over lonen 
en arbeidsomstandigheden of onmiddellijke eisen (in tegenstelling tot politieke of 
revolutionaire strijd).
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De dubbele barricade en de glazen vloer
- Jasper Bernes

1. limiet: barrière; teugel: spoor 

De limieten van het kapitaal, in de beschrijving van Marx, zijn altijd dubbel-
zijdig, altijd zowel beklemmend als generatief, zowel ‘teugel’ als ‘spoor’[129]. 
Eerder dan belemmeringen die het kapitaal van buitenaf confronteren, zijn 
deze limieten het kapitaal, vormen ze de basis van het kapitaal; kapitaal is ‘de 
levende contradictie’ omdat ze ‘zowel een specifieke barrière voor zichzelf 
vormt, en aan de andere kant over en voorbij alle barrières walst.’[130] Elders 
onderscheid Marx tussen deze twee typen barrières – degene die opgewor-
pen wordt, en degene waar overheen gewalst wordt – door de term grenze 
(limiet, perk, grens) voor de eerste te gebruiken en schranke (barrière, ob-
stakel, belemmering, beperking) voor de tweede. Vanuit het perspectief van 
het kapitaal ‘verschijnt ieder limiet als een barrière om te overstijgen’: kapitaal is 
een sociale dynamiek die haar bepalende grenzen transformeert in materiële 
tegenstellingen, haar limieten in obstakels, om ze des te beter voorbij te gaan.

In de kern refereert deze ‘levende contradictie’ naar het zelfondermijnende 
karakter van de kapitalistische productiewijze: aan de ene kant maakt het 
kapitaal de arbeid tot de bron van alle waarde en probeert ze hier zoveel 
mogelijk van te absorberen; aan de andere kant hanteert ze arbeidsbes-
parende technologieën die de levende arbeid uit de productie drijven. Dit is 
de centrale absurditeit en irrationaliteit van het kapitalisme, omdat ze bete-
kent dat toenames in de sociale welvaart en productiviteit er naar neigen 
om te verschijnen als werkeloosheid, dalende lonen, economische stagnatie 
of regelrechte crisis. Maar we kunnen de dialectiek van teugel en spoor, li-
miet en barrière, ook in andere regio’s aan het werk zien. Vakbonden, om 
een voorbeeld te noemen, functioneren zowel als limiet op de winstgevend-
heid als als middel waarmee de kapitalistische samenleving de koopkracht 
noodzakelijk voor de reproductie van winsten behoudt. De staatsgedreven 
reguleringen van halverwege de 20e eeuw zijn, in dit opzicht, niet zozeer 
belemmeringen over de accumulatie als wel haar generatieve condities. 
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Uiteindelijk worden ze echter een beperking en moeten ze vernietigd worden, 
wat gebeurde in de lange herstructureringsperiode die begon in de jaren ’70. 

Hoewel nog relatief onbekend, hebben de schrijvers van Théorie Commu-
niste enkele van de meest scherpe en bittere teksten over het tweevoudige 
karakter van de limiet geschreven, haar niet alleen bekijkend als axiomatisch 
voor het kapitaal maar als de bepalende conditie van het hedendaagse prole-
tariaat. Voor TC wordt het proletariaat nu geconfronteerd met een paradox-
ale conditie waarin ‘handelen als klasse het limiet van de klassenactie is ge-
worden’.[131] In recente conflicten (sinds ongeveer halverwege de jaren ’90) 
ziet TC de opkomst van nieuwe vormen van strijd waarin ‘klassenbehoren 
een externe beperking is.’[132] Het is niet langer mogelijk om een politiek 
voor te stellen gebaseerd op de bevestiging van de autonomie van de arbei-
dersklasse, omdat er niet langer sprake is van een onafhankelijke ‘arbeiders’ 
identiteit. Iedere bevestiging van de arbeidersklasse wordt, uit noodzaak, een 
bevestiging van het kapitaal: ‘in ieder van haar conflicten, ziet het proletari-
aat hoe haar bestaan als klasse wordt vastgelegd in de reproductie van het 
kapitaal als iets dat vreemd aan haar is’[133] Dit is een limiet in de dubbele 
zin – een belemmering voor de revolutionaire actie, maar ook haar genera-
tieve conditie die de mogelijkheid opwerpt om de kapitaal-arbeid relatie te 
overstijgen. De zelfopheffing van het proletariaat is nu mogelijk omdat ‘het 
zijn van een klasse een obstakel wordt die de strijd als klasse moet overstijgen.’[134] 

2. glazen vloer: gebroken glas

TC Presenteert deze ideeën in een erg moeilijke vorm, en hun teksten zijn 
vaak geschreven in een theoretisch jargon wiens esoterisme deels voortkomt 
uit hun positie binnen een specifiek theoretisch milieu (breed genomen, het 
Franse ‘post-ultralinkse’ milieu) wat gekenmerkt wordt door even specifieke 
vragen en debatten.[135] Een van de helderste uiteenzettingen van deze dia-
lectiek van limieten komt echter naar voren in hun essay over de Griekse 
opstand van 2008, de glazen vloer (Le plancher de verre), waarin de gelijknamige 
metafoor van de glazen vloer dient als figuurlijke toelichting van de limiet. 
De Griekse gebeurtenissen zijn een ‘theoretische en chronologische mijlpaal’ 
omdat in hen een minderheid van het proletariaat haar eigen klassenidentiteit 
in twijfel trok, haar aanviel en onthulde als externe beperking, als barrière. 
[136] Maar in tegenstelling tot het tijdperk van de antiglobaliseringsbeweg-
ing en haar anonimiserende black blocs, die TC vooral zien als een ‘voluntaris-
tische’ of gewilde opheffing van klassenidentiteit, vond in Griekenland zo’n 
opheffing plaats als noodzaak eerder dan als resultaat van wil, en liet samen 
met dit voluntarisme alle steriele claims voor een ‘andere wereld’ achter zich, 
alle smaak voor de mogelijkheid van het opbouwen van een ‘alternatief’. 
zagen was de opkomst van een zwenking of kloof (écart) binnen de limiet:
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“Om te handelen als klasse is een zwenking naar zichzelf nodig [agir en tant 
que classe comporte un écart par rapport à soi], voor zover deze actie haar 
eigen intwijfeltrekking met zich meebrengt: de opheffing van het proletariaat 
als klasse binnen haar actie als klasse. In de Griekse rellen eiste het proletari-
aat niets en beschouwt ze haar positie tegen het kapitaal niet als de basis voor 

een alternatief, ze wilt simpelweg niet langer zijn wat ze is.”[137] 

De limiet is, in deze zin, positief (of generatief): ze belooft de mogelijkheid 
van proletarische zelfopheffing. Maar ze draagt in zich een limiet in de vorm 
van een beperking. Hoewel de Griekse opstand de komst van een overste-
gen klassenbehoren aankondigde, doet ze dit op een manier die zich buiten 
de productiecentra bevindt, zich in plaats daarvan richtend op de instituties 
belast met de reproductie van de klassenrelatie (vakbonden, uitkeringsin-
stanties); op de markt en haar waren (de plunderingen en aanvallen op luxe 
winkels); en op de politie als een disciplinerend moment in de sociale re-
productie. Fracties van de arbeidersklasse confronteren het kapitaal als cir-
culatie of reproductie, als winkelruit en vakbondskantoor, als gevangenis 
en universiteit, als oproerpolitie en winkelcentrum. Maar het punt van een 
ontmoeting tussen kapitaal en arbeid op de werkvloer blijft stil: ‘Door hun 
eigen praktijk, trekken ze zichzelf als proletariërs in twijfel in hun strijd, maar dit 
deden ze slechts door de momenten en instituties van de sociale reproductie, in hun 
aanvallen en doelen, te scheiden.’[138] We kunnen de volgende weerklinkende 
zin uit een communiqué van de ‘precaire arbeiders in de bezette ASOEE’ 
(Atheense universiteit voor economie en business) als illustratief voorbeeld 
nemen: ‘Werk overdag, opstand ‘s nachts.’[139] De glazen vloer verschijnt hier 
in dagtermen, tussen de dag van uitbuiting en de nacht van revolte, maar 
ook in ruimtelijke termen: de bezetters verstoorden over blokkeerden 
niet de economie zelf, maar haar ideologische manifestatie in de busines-
suniversiteit, een instituut belast met de reproductie van klassenrelaties 
door middel van de training van managers, ondernemers en technocraten. 

3. crisis: zwenking

Zulke limieten hebben niets te maken met een gebrek aan wilskracht 
en nog minder met de ineenstorting van de verschillende pogingen tot 
‘linkse hegemonie’. Ze komen uiteindelijk voort uit de herstructure-
ring van de kapitaal-arbeid relatie, beginnende in de jaren ’70 en, voor 
TC, voltooid halverwege de jaren ’90. Als de naoorlogse periode – door de 
schrijvers enigszins ontoereikend aangeduid als ‘Fordisme’ en ‘Keynes-
ianisme’ - er een was van de subsumptie van arbeiders als niet slechts ar-
beidskracht maar ook als koopkracht, ‘behandeld als volwassenen in hun 
nieuwe rol als consumenten, met een grote tentoonstelling van bezorgdheid en 
beleefdheid’, begint er iets anders de kop op te steken in de jaren ’70[140].
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De producent-consument onderwerpt zich nu aan nieuwe (en nieuw re-
pressieve) disciplines in de geavanceerde kapitalistische landen: gefragmen-
teerd en verdeeld in netwerken, gekoloniseerd door retoriek van zelfman-
agement en flexibiliteit, gereduceerd tot parttimers en verschoven richting 
industrietakken toegewijd aan de verkoop, distributie, management en circu-
latie van waren (inclusief de arbeidskracht). Deze reorganisatie van de arbei-
dersklasse in zichzelf – de reorganisatie van wat het Italiaanse operaismo haar 
technische samenstelling noemde – maakt haar omzetting tot het proletari-
aat, als revolutionair zelfbewustzijn vrijwel onmogelijk. De herstructurering 
ontwricht de arbeidersklasse van haar eigen zelfemancipatie en zelfopheff-
ing door middel van de revolutionaire overname van de productiemiddelen. 

TC neigt ernaar om de herstructurering in formele termen te bena-
deren en spreekt van een integratie van het proletariaat in het kapi-
taal – een wederzijdse vooronderstelling van kapitaal en arbeid – op zo’n 
manier dat iedere bevestiging van de arbeidersklasseidentiteit simpel-
weg een bevestiging van het kapitaal is. De oude organen en stijlfiguren 
van de identiteit en autonomie van de arbeidersklasse – politieke par-
tijen, vakbonden, kranten, vergaderzalen – zijn ingestort en het is niet 
langer mogelijk om een dictatuur van het proletariaat voor te stellen, 
het beheer van de huidige productiemiddelen voor en door de arbeiders. 

De relationele termen die TC ter tafel brengt zijn cruciaal, maar we kunnen 
hun conclusie betreffende de beloften en impasses van het huidige moment 
verder doorontwikkelen door te kiken naar de materiële transformatie van 
het kapitalisme in de afgelopen 30 jaar, door te kijken naar haar technische- 
of gebruikswaarde-kant. In geavanceerde kapitalistische of postindustriële 
economieën vond groei primair plaats in industrietakken betrokken bij de 
circulatie of realisatie van waren (transport en verkoop); industrietakken 
betrokken bij het managen van de reproductie van het kapitaal (financiële 
industrie) of arbeid (onderwijs, gezondheidszorg); en uiteindelijk industri-
etakken betrokken bij de administratie van stromen van goederen en licha-
men (informatietechnologie, administratief werk, dataverwerking). Kapitaal 
is meer en meer afhankelijk van voormalig onproductieve sectoren die de 
stroom van kapitaal en arbeid van plek naar plek versnellen en stroomlijnen, 
hun circulatie en reproductie versnellend. De expansie van financiën is de 
centrale manifestatie van deze verschuiving, maar zelfs de verondersteld mi-
raculeuze effecten van de informatietechnologie lijken er meer toe te doen 
als manier om de kosten van de circulatie en administratie te verlagen dan 
als manier om de productiviteit te verhogen. De circulatie hult de produc-
tie niet langer in de mystificerende nevelen van valse gelijkheid, maar pen-
etreert haar zijdelings en onderwerpt haar aan complexe bemiddelingen. 
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Het ‘verborgen altaar van de productie’ is niet zozeer onzichtbaar als wel 
ontoegankelijk – bedekt door een glazen vloer. En in de ‘luidruchtige 
circulatiesector’ zijn de geluiden die we horen het lawaai van de rel.

De ineenstorting van een autonome arbeidersidentiteit is een gevolg van 
deze fragmentatie – er kan geen stabiel arbeidersstandpunt zijn wanneer 
arbeid en het arbeidsproces zelf opgedeeld zijn in globaal verspreidde seg-
menten, en daarna aan elkaar genaaid worden door een groeiende poel van 
geproletariseerde technische en administratieve arbeiders. En omdat de 
ruimte van de markt, van de uitwisseling, de plek is waar deze gefragmen-
teerde delen samenkomen – waar de arbeidersklasse zichzelf weer in elkaar 
zet, zou het geen verrassing moeten zijn dat dit de plek is waar strijd voor-
namelijk uitbarst. De blokkades van de stedelijke stromen, het vernielen en 
plunderen van winkels – deze tactieken worden opgeworpen, op een be-
paalde manier, door de materiële coördinaten van de huidige productiewijze.

De implicaties van een dergelijke herstructurering zijn ernstiger dan ze 
op het eerste oog kunnen lijken. Omdat deze complexe vormen van circu-
latie het productieproces op materieel niveau penetreren, op het niveau 
van de gebruikswaarde – als machines, infrastructuur, constructieomgev-
ing – vooronderstellen ze effectief de markt, de uitwisseling of op zijn al-
lerminst een vorm van geabstraheerde, onpersoonlijke coördinatie. Voor 
anti-staats communisten vormen ze een materieel limiet, omdat we ner-
gens kant-en-klaar de gebruikswaarden vinden die de minimale basis voor 
het levensonderhoud van een toekomstige samenleving zonder kapitaal 
kunnen vormen. Het project van de ‘overname van de productiemiddelen’ 
wordt geblokkeerd of wordt geconfronteerd met het absurde vooruitzicht 
van de ‘collectivisatie’ van Wal-Mart of Apple, werkplekken zo tot hun 
kern doordrenkt van de commodity-vorm dat ze niks anders verdienen dan 
de totale verwoesting. Dit is anders dan Frankrijk in 1871 of zelfs 1968, an-
ders dan Rusland in 1917 of Spanje in 1936, plekken waar de industrietak-
ken voor de middelen tot levensonderhoud ‘kant-en-klaar’ onteigenbaar 
waren, waar men, binnen een redelijke omtrek, het voedsel, de kleding, hu-
isvesting en medicatie zou kunnen vinden noodzakelijk voor een toekom-
stige maatschappij bevrijd van de behoeften van de waardevorm. En toch 
is deze barrière nu op zichzelf een voorwaarde van mogelijkheden, omdat 
ze alle pogingen om, zoals vorige revoluties dat probeerden, een egalitaire 
verzameling sociale relaties in te beelden, geplakt bovenop de huidige pro-
ductiemiddelen. Als we communisme willen, dan zullen hebben we geen 
andere keuze dan ons radicalisme tot de wortel toe door te voeren, om het 
kapitaal omver te werpen niet slechts als sociale vorm maar als materiële 
basis, niet slechts als productieverhouding, maar als productiekrachten.
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Dit zijn dan ook de limieten voor het communisme, limieten die we zouden 
moeten zien als slechts dat andere zijde van de limieten voor het kapitaal. 
Als het onmogelijk is om een communistische toekomst op te zetten vanaf 
de huidige basis, is het even onmogelijk om een kapitalistische in te den-
ken. Dit is omdat, om terug te komen op het punt waar we mee begonnen, 
het kapitaal een zelfondermijnende sociale dynamiek is –de limiet voor het 
kapitaal is het kapitaal zelf – een dynamiek die door haar eigen vooruitgang 
een steeds maar groeiende onhandelbare barrière voor diezelfde vooruit-
gang opwerpt: door de noodzakelijke arbeid te comprimeren (en daarmee 
meer meerarbeid te verkrijgen) comprimeert ze ook de poel van uitbuit-
bare arbeiders. Omdat kapitaal zichzelf niet alleen moet reproduceren 
maar zich ook moet uitbreiden, betekent dit dat het, met de steeds maar 
grotere toename van de massa van meerwaarde, steeds lastiger wordt om 
de opeenvolgende toenames in meerarbeid uit een relatief krimpende 
massa arbeiders te persen. Het verdwijnen van een autonome ‘arbeidersi-
dentiteit’ is geen simpel ideologisch feit, maar een reële eigenschap van het 
kapitalisme: het verdwijnen van arbeiders zelf, van de noodzaak tot arbeid.

Gezien als een totaliteit produceert het kapitalisme in crisis dus massa’s arbeid 
en massa’s kapitaal die elkaar niet kunnen vinden in het valorisatieproces. 
Dit is een periodiek fenomeen – crisissen van deze soort keren constant terug 
– maar is ook een lineair fenomeen en opkomende tendens, een probleem dat 
erger en erger wordt naarmate het kapitalisme doordendert. Het is daarom 
noodzakelijk voor het kapitalisme om meer en meer robuuste instituten op te 
bouwen die in staat zijn om kapitaal en arbeid tot een ontmoeting te dwing-
en, zoals men benzine en zuurstof in een piston forceert, instituten toegewijd 
aan de reproductie van de kapitaal-arbeid relatie. Op deze manier gezien, ver-
schijnt de crisis niet slechts in de realisatie van waren en fictieve kapitalen – 
de salto mortale van productie naar de markt – maar ook binnen de onbelichte 
buitenkant van de kapitaal-arbeid relatie: de plek waar een keten van M-C-
M’ een andere ontmoet, waar geld en warenkapitaal hun weg terug de werk-
plek in moeten vechten en de daar arbeidskracht moeten vinden en waar 
de arbeidskracht gekneed, gevormd en in een productielocatie gedwongen 
moet worden. Het is hier dat de private en publieke financiële instellingen 
de voorwaarden voor het krediet en de geldtoevoer manipuleren om invest-
eringen te induceren. En het is tevens hier dat de gevangenissen, universitei-
ten en van-uitkering-naar-werk bureaus de arbeidskracht disciplineren zo-
dat de juiste hoeveelheid voor de juiste prijs op de juiste werkplek arriveert. 
De bankencrisis vindt daarom haar aanvulling in een universiteitscrisis.



50

Door kapitalisme op deze manier te bekijken, als productieproces dat zowel 
momenten binnen als buiten de werkplek bevat, stelt dit ons in staat om 
ons begrip van antagonisten uit te breiden, om ons begrip van het pro-
letariaat uit te breiden – zodat ze tevens de werkelozen, studenten, on-
betaalde huiswerkers en gevangenen omvat. Het stelt ons ook in staat 
om te verklaren waarom, in de laatste paar jaar, de universiteits- en stu-
dentenstrijd zulke prominente recente voorbeelden van verzet zijn. Stu-
denten confronteren de reproductiecrisis direct, met de toename van de 
kosten van de werktraining (collegegelden) en de daling van de waarde 
van zulke training. Studenten zijn een proletariaat in vorming, hun mid-
denklasse toekomst ontnomen, in de schulden gestoken net als de rest van 
de arbeidersklasse, maar al in de schulden nog voor ze überhaupt begon-
nen zijn een fulltime loon te verdienen. Ze bevinden zich dus in een relatie 
met de formele arbeidersklasse die bepaald wordt door de glazen vloer. 

4. Dubbele barricade

Hoewel relatief gezien kleiner dan andere antibezuinigingscampagnes door 
universitaire studenten in Londen of Puerto Rico, waren de gebeurtenis-
sen van 2009-2010 aan de campussen van Californie enkele van de meest 
levendige voorbeelden van opstandigheid in de VS de afgelopen jaren – ze 
waren, tot het ontvouwen van de gebeurtenissen in Wisconsin, waarschi-
jnlijk het enige zichtbare, significante verzet tegen de crisis in de VS. Als 
de glazen vloer momenteel daadwerkelijk de bepalende conditie van de 
klassenstrijd is, dan moeten we dit terug kunnen zien in deze geschiedenis. 

Omdat deze gebeurtenissen al elders in detail besproken zijn, zal ik mez-
elf beperken tot een korte hervatting. Zoals velen weten is de staat Cali-
fornie permanent onvermogend, gespleten als ze is door een sterk antib-
elastingsconservatisme aan de ene kant en een nalatenschap van liberale 
sociale verplichtingen aan de andere. Omdat de bubbel en crash van de 
huizenmarkt en daarmee de economische effecten van de huidige crisis 
veel sterker zijn geweest in Californie, is de toestand van Californie voor-
namelijk een versnelde versie van de crisis in andere staten. De plotselinge 
gebeurtenissen die de oorzaak waren voor de antibezuinigingsbeweging 
in Californie waren niet uniek of uitzonderlijk, maar een versnelde versie 
van de algemene toestand. In het Multi-campus systeem van de univer-
siteit van Californie betekende dit collegegeldverhogingen, een herstruc-
turering van de arbeidsbevolking, snijden in de lessen en toelatingen, het 
aderlaten van verschillende programma’s die ‘overbodig’ werden geacht, en 
dit alles gebeurde op hetzelfde moment dat de universiteitsmanagers hun 
ruime middelen inzetten op financiële gokspelletjes, constructieprojecten, 
‘incentive packages’, hoge bestuurssalarissen en het helpen de gezwollen



51

en incapabele administratieve laag een hand boven het hoofd te houden.

De snelheid waarmee deze veranderingen kwamen – daarmee een proces van 
privatisering en herdefiniëren van onderwijs zichtbaar makende dat tot nu 
toe grotendeels onzichtbaar bleef – verklaart deels de relatief explosieve aard 
van het moment, daarmee de gebruikelijke politieke spelers op de campus 
voorbij hollend en de rituele en theatrale vormen van protest die zich in het 
universiteitsleven hadden genesteld achter zich latend. Maar het plotselinge 
radicale karakter van het moment, de verschijning hier en daar van een ex-
pliciete communistische politiek, brak niet alleen met de vertegenwoordi-
gende politiek van de bestaande linkse groepen op de campus, maar tevens 
deze standpunten trekkende naar confronterende, gewelddadige tactieken, 
kan alleen begrepen worden door naar de relatie tussen de universiteit en 
het grotere, ‘post-crisis’ landschap te kijken: de crisis maakte de ‘afwezige 
toekomst’ van de studenten zichtbaar, zoals een belangrijke tekst ‘Commu-
niqué uit een afwezige toekomst’ het stelde[141]. Terwijl studenten uit de uni-
versiteit werden gedreven, konden diegenen die bleven en daarmee massale 
schulden met zich meesleepten, niet vooruit kijken naar een veilige toe-
komst in de professionele, technische of managementrangen. De helft van 
alle nieuwe geslaagden had banen – als ze al banen hadden – waarvoor een 
universitair diploma niet nodig was. De vernietiging van de universiteit vond 
plaats naast een proces van proletarisering, waarin het proletariaat meer en 
meer gedefinieerd werd niet slechts door uitbuiting, maar door een pure ber-
oving van zelfs de mogelijkheid om uitgebuit te worden. De oproepen om 
‘publiek onderwijs te redden’ of de universiteit te hervormen, de oproepen 
om investeringen terug te krijgen, werden dus beantwoord met een veel 
killere communistische politiek die de onmiddellijke negatie en onteigen-
ing voorstelde tegenover een afwezige toekomst. Dit is hoe de glazen vloer 
werkte – waarbij deze radicale laag een andere studentenlaag ontmoette 
die integratie in het systeem eiste, en beide lagen gereflecteerd werden in 
de superuitgebuite campuswerkers die naast hen op de barricades stonden.

Vanaf het begin van de onrust aan de universiteit was er sprake van een sig-
nificante investering in het idee van een studenten-arbeiders beweging – in 
plaats van een simpele studentenbeweging. Maar het eigenlijke landschap 
bleek complexer te zijn dan abstracte oproepen tot solidariteit haar deden 
voorkomen. Hoewel de meeste grote gebeurtenissen zowel werkonder-
brekingen als studentenstakingen (of walkouts) met zich mee brachten, kan 
men vooral in de oriëntatie naar de ruimte van de campus toe een ongemakke-
lijk samenraapsel van tactieken vinden die ofwel uit de politieke moedertal 
van de arbeidersbeweging, ofwel uit die van het studentenactivisme onttrok-
ken waren. Zullen we een sit in of een walk out houden? Blokkeren we de 
campus of bezetten we haar? Waren we een picket line of een demonstratie?
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Er was een crisis van voorzetsels, zelfs van werkwoorden, een die ontsprong 
uit de verschillende oriëntaties van verschillende groepen op de campus als 
ruimte en materieel proces, waarbij de vakbonden pickets hielden bij de in-
gang van de campus, terwijl, enigszins tegenstrijdig, studenten de ruimte 
achter hen opvulden, alle gebouwen legend en de open ruimtes van de campus 
behandelend volgens de logica van politieke bijeenkomst en discours – teach-
ins, speak-outs en al dit soort zaken – of volgens meer ontregelende tactieken 
zoals bezetting of sabotage. Het bleef onzeker of het doel nu was om de cam-
pus stil te leggen door haar leeg te maken of door haar op te vullen, of het doel 
van de aanval nu een geografische zone was of de sociale relaties die zich daar 
afspeelden, of de meest effectieve positie nu binnen of buiten de campus was; 
of men over alle barrières moest springen of overal barricades moest opwerpen. 

Met ruimte bedoel ik eerder een soort oriëntatie dan een verzameling coör-
dinaten, een oriëntatie bepaald door de verschillende structurele positie 
die verschillende groepen innemen met respect naar de plek van de uni-
versiteit in het regime van de waarde. De picket behandelt de campus als 
fabriek, als werkplek, als plek van productie of uitbuiting en begrijpt dat 
haar geografische omsingeling zulke productie opheft. De ‘walkouts’ en, 
later, de gebouwbezettingen, behandelen de universiteit als knooppunt in 
de circulatie en formatie van toekomstige arbeidskracht, als sorteerappa-
raat dat de waarde van de arbeidskracht reproduceert door sommigen in te 
sluiten en anderen uit te sluiten, daarmee de klassenmaatschappij legitim-
erend door middel van een proces van certificatie en ideologische training. 

Dit zijn geenszins heldere scheidingslijnen – studenten werken vaak aan 
de universiteit; masterstudenten zijn bijvoorbeeld vaak zowel studenten 
als arbeiders. Dit zijn eerder abstracties, posities binnen het schema van 
de universiteit die de acties van individuen animeren als materiële, collec-
tieve karakters. Ze zijn reële abstracties, maar, net als met klasse, kan een 
persoon deze posities onevenwichtig belichamen. Sterker nog, gegeven het 
feit dat deze posities aan elkaar tegengesteld zijn, werpen ze combinatie 
oriëntaties op die uiteindelijke definiërend zijn. Vanuit het oogpunt van 
de student lijkt veel af te hangen van of men al dan niet de toegang tot de 
universiteit, en daarmee toekomstige werkgelegenheidsmogelijkheden, wilt 
openen, of men zulke werkgelegenheid al ziet als voor de neus weg gegraaid. 

Het moet gezegd worden dat het grootste deel van de studenten-ar-
beiders beweging grotendeels reactief bleef, voornamelijk gehecht 
aan het doel om de toegang tot de universiteit te vergroten en daar-
door niet in staat om de functie van de universiteit in verhouding tot 
de reproductie van de kapitalistische relaties in twijfel te trekken.
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Ze richtte zich slechts op het behouden van datgene wat spoedig verloren 
zou gaan – banen, onderwijs, vakken – om het publieke onderwis te verde-
digen of te redden. Deze behoudende impuls werd vooral duidelijk uit de 
terughoudendheid van studenten en faculteitspersoneel om lesuren op te 
offeren aan stakingen en andere ontregelingen; de behoudingsgezinden 
beantwoorden de radicale elementen vaak met een goedkope paradox: waar-
om zouden we de campus sluiten als protest tegen de sluiting van de cam-
pus? Op haar limiet kon de behoudsimpuls omgezet worden naar een logica 
van ‘transformatie’ of ‘alternatieven’ – door de ruimte van de campus over te 
nemen, en daarmee ook de onderwijstaak, en haar te ‘bevrijden’ – met teach-
ins en skill-shares, met guerrilla filmavonden, politiek theater, etc. Deze ten-
dens spreekt vaak van het openbreken van de ruimte van de universiteit – 
ofwel door de zware collegegelden te verminderen die de armere studenten 
uitsluiten, ofwel door beleid en curricula te ontwikkelen dat de gelijkheid 
bevorderd, of, in haar meest uitgebreide vorm, campuseigendom open-
stelt voor diegenen die geen onderdeel zijn van de ‘campusgemeenschap’.

Naast de politieke logica van het openbreken, vind men ook de bekende sil-
houetten van de sluiting, de negatie en de weigering – pickets die de campus 
omcirkelen, barricades die opgeworpen worden, sabotage, kleine rellen – tac-
tieken die niet gericht zijn op een transformatie maar op de opschorting en 
verstoring, tactieken die zich er op richten om de universiteitsactiviteiten 
tot een halt te brengen in plaats van hen te vervangen met een andere ver-
zameling activiteiten. Maar de grenzen tussen deze twee vormen zijn niet 
altijd even strikt. We zouden denken dat de positie van studenten als qua-
siconsumenten van de gebruikswaarde van het onderwijs zou betekenen 
dat zij degenen zijn die de behoudsimpuls vertegenwoordigen, terwijl veel 
campusarbeiders, als proletariërs in loondienst, een onverschilligheid ten-
toon zouden stellen tegenover de inhoud van hun werk – door dit te zien 
als slechts een middel tot een doel en daardoor hun strijd te voeren over 
lonen en arbeidsomstandigheden. Maar de picketers waren slechts zelden, 
behalve in een paar zeldzame gevallen waar altijd grote hoeveelheden stu-
denten bij betrokken waren, bereid om de fysieke toegang tot de campus te 
blokkeren, en de terugtrekking van hun arbeid was altijd slechts tijdelijk, 
vooraf duidelijk gemaakt en voor een duur van slechts een of twee dagen. 
Gegeven de uitermate belabberde geschiedenis van de overwinningen van 
de arbeidersstrijd in de afgelopen paar decennia – waar zelfs de meest hard 
bevochten en bittere conflicten magere en tijdelijke resultaten in de wacht 
sleepten – is de bereidheid van arbeiders om echt hun baan op het spel te 
zetten in lange uitgerekte conflicten laag. Ook zij neigen er dus grotend-
eels naar om de bestaande rechten en privileges te verdedigen tegen erosie.
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Studenten neigen dus naar een soort zwak positivisme – een zwak alternativ-
isme, vol van dubieuze retoriek over democratisering en vertegenwoordiging. 
Vrij van de betwistingen rondom het loon, wordt hun politieke verbeelding 
uitgebreider, maar vaak nevelig; arbeiders, aan de andere kant, vallen vaak ten 
prooi aan even zwakke vormen van verzet, aan een soort ontzenuwde realpoli-
tik. Studenten (en ik denk dat die hier fungeren als een soort stand-in voor een 
algemenere ‘marginale’ figuur – de werkelozen, de flexwerkers, al diegenen die 
antagonistisch zijn tegenover de huidige orde maar de strijd buiten het pro-
ductiepunt moeten voeren) hebben een zekere speelruimte in hun politieke 
actie; arbeiders een zeker consequentialiteit. En hoewel men zou verwachten 
dat luchtig voluntarisme en bitter determinisme elkaar zouden uitputten 
zonder enige resultaten, kan er uit dergelijke politieke conflicten (en wat ook 
daadwerkelijk, voor korte tijd, gebeurde in Californie) een vruchtbare kruis-
bestuiving ontstaan tussen deze verschillende impulsen of tendensen, waar 
iedere groep haar essentiële waarheid in de andere herkent. De glazen vloer is 
in dit geval eerder een spiegelpaleis waarin studenten zichzelf ontmoeten, als 
arbeiders-in-vorming, waar arbeiders hun missende antagonisme voor zich 
gehouden zien, en waar beide groepen in dit proces proletariërs worden. Het 
is minder, zoals we zullen zien, een kwestie van scheiding en verdeling dan 
een van het kruisen van punten – waarin iedere groep zichzelf vooronder-
steld door, samengebracht met en betrokken bij de ander ziet worden. 

Als dit werkelijk het symbool is waaronder het heden zich beweegt, dan zou 
iedere intense manifestatie te begrijpen moeten zijn door deze termen. Ik zal 
als voorbeeld de dramatische bezetting van de Wheeler Hall bij UC Berkeley 
nemen van 20 November, niet alleen omdat ik hier goed mee bekend ben 
– ik was daar, buiten, en kan vertrouwen op meer dan geschreven bronnen 
– maar omdat haar relatief explosieve karakter een sterk genoeg licht laat 
schijnen waarin we de silhouetten kunnen zien die hierboven beschreven 
staan, de ‘shape of things to come’. Het eerste wat men opvalt tijdens het terug 
kijken naar de gebeurtenissen van die dag is de ambiguïteit van de barricade 
– met andere woorden, de ambiguïteit van de scheiding tussen binnen en 
buiten. De barricade is zowel een politiemechanisme, een handhaving van 
het eigendomsrecht door de politie, als een wapen in de handen van an-
tagonisten. Terwijl de bezetters zich op de 2e verdieping van het gebouw 
barricadeerden met behulp van stoelen, u-locks, kettingen en hun eigen 
handen om de politie de toegang te ontnemen – zetten hordes oproerpoli-
tie een perimeter op rondom het gebouw, eerst met politielinten en later 
met metalen barricades, die ze verdedigden met knuppels, rubberkogels 
en de dreiging van arrestatie. Toen werden plotseling de politielinies zelf 
omsingeld en kortstondig overrompeld door duizenden demonstranten. 
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De dubbele barricade en de dubbele belegering – de bezetters belegerd door 
de politie die op haar beurt belegerd werd – verlicht de hierboven bespro-
ken topologie. Als limiet was de barricade zowel een blokkade tegen en 
manifestatie van de simpelste vorm van solidariteit: fysieke nabijheid. Als 
barrière – smekend om overrompeld te worden – onderstreepte ze wat die-
genen in het gebouw deelden met degene daarbuiten; ze maakte zichzelf im-
potent en hevelde het punt van antagonisme van binnen naar buiten over. 

We kunnen denken aan het eerste moment – de bezetting van het gebouw 
en het sluiten van haar deuren – als voornamelijk een daad van weigering, 
een poging om een buiten vast te stellen binnen het regime van de univer-
siteit en haar ordening van ruimte en tijd volgens de wet van de waarde. 
Maar zoals vele voorbeelden aantonen, tenzij het onttrekken van de een 
of andere ruimte aan de waardevorm zich verspreid, wordt ze als snel 
weer daarin opgenomen. De politie zijn de uitvoerders van een dergeli-
jke opname, maar net zo vaak zijn deze limieten zelfopgelegd, en stort de 
ruimte ineen onder haar eigen zwaartekracht, met onderhandelingen, con-
cessies of een simpel gebrek aan de wil om door te gaan tot gevolg. Buiten 
wordt een binnen, en de handeling van negatie wordt omgezet naar de 
een of andere vorm van behoud. Om te overleven dient een nieuw buiten 
opgezet te worden, dienen nieuwe vormen van weigering zich te wortelen. 

Als de eerdere topologische beschrijving een scheiding tussen degenen die zich 
van de universiteit af willen keren en degen die haar willen behouden onthulde, 
representeert de bezetting van Wheeler Hall een machtsverheffing van deze 
topologie. De scheidingslijn – de picket – transformeert tot de barricades 
rondom het gebouw, nu aan de binnenkant van de campus. De studenten 
en arbeiders die zich voor de politie verzamelen behoren daar in hun ‘niet-
behoren’. Wanneer ze de uitgangen en toegangen van de bibliotheken bar-
ricaderen (om te voorkomen dat de bezetters via tunnels uit de gebouwen 
worden gehaald, naar andere gebouwen en van daar naar de politiebusjes) 
verstevigen ze hun eigen weigering, zowel naar binnen als naar buiten toe: 
hun ontsnapping is een pas op de plaats, hun weigering ook een bevestig-
ing. De antagonisten op de campus zijn niet langer te onderscheiden van 
de zogenaamde ‘oproerkraaiende buitenstaanders’ – van belang zowel hier 
als elders – waar de universiteitsmanagers de onrust op afschuiven. De li-
mieten van de een of andere vorm van behoren, status of privilege, worden 
voor een kort moment verpulverd door de polariserende kracht van de bar-
ricade. De campus wordt werkelijk opengebroken en, tegelijkertijd, gesloten.
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Deze acties kunnen slechts overleven door constant hun buitenkant voor 
zich uit te duwen, door breukruimtes te openen en constant de politiere-
pressie, de claim tot eigendomsrecht, de stagnatie en compromis te oversti-
jgen die vanuit dit antagonisme kunnen ontstaan. Toch zijn, tegenover de 
repressieve tegenbeweging van de politie, alternatieve vormen van behoren 
of socialiteit die de ruimte achtergelaten door het uitdijende buiten opvul-
len net zo belangrijk. Sterker nog, ze moeten deze ruimte opvullen als het 
buiten blijft groeien: de sinasappels en sandwiches die, over de gehelmde 
hoofden van de oproerpolitie, door het raam werden geworpen naar de ge-
maskerde bezetters op de 2e verdieping; de koppen soep en snacks die uit-
gedeeld werden aan de aanwezigen voor de barricades; de spontane herdeco-
ratie van de campus; de telefoontjes en sms’jes en berichten op internet; de 
geïmproviseerde leuzen. Voor zover, in het moment dat geopend wordt door 
de breuk, mensen voor elkaar leren zorgen, zijn ze in staat het moment van 
de repressie af te wenden[142]. Maar dit is slechts mogelijk in de context 
van een zich uitbreidende breuk, als ze niet terug willen vallen in de stag-
nerende voorziening van ‘alternatieven’ die slechts meer van hetzelfde zijn.

5. Dubbele zwenking

Op nogal heldere wijze definieert TC de centrale vraag voor een communis-
tische theorie als volgt: ‘Hoe kan het proletariaat, strikt handelend als klasse van 
deze productiewijze, in haar tegenstelling met het kapitaal binnen de kapitalistische 
productiewijze, alle klassen afschaffen (en daarmee zichzelf), dat wilt zeggen: com-
munisme produceren?’[143] De politieke reeks die ze zien opkomen in Grieken-
land en elders suggereert dat de opschorting van proletarische identiteit die 
men ziet bij de bittere, toekomstloze jeugd zich zal uitbreiden naar de cen-
trale plekken van uitbuiting en dat de arbeiders, geconfronteerd met de nut-
teloosheid van de revindicatieve strijd en het zelfbeheer, zich bij een deel van 
de opstandige jeugd zullen voegen. Dit is de zwenking: ‘de negatie van het pro-
letariaat van haar bestaan als klasse, binnen haar handelen als klasse’; de zelfoph-
effing die zich dus aan de randen bevindt dient zich dus naar het centrum te 
verplaatsen. TC ziet deze zwenking als rigoureus bepaalt door de structuur 
van de kapitaal-arbeid relatie, maar ze leggen nog steeds een grote nadruk op 
het handelen van arbeiders  als arbeiders. Hoeveel ze ook suggereren dat er 
niet langer een bevestigbare arbeidersidentiteit is die niet tegelijkertijd een 
bevestiging van het kapitaal is, lokaliseren ze de zwenking nog steeds in de val-
orisatielocaties, in plaats van op het punt van wederzijdse vooronderstelling 
tussen kapitaal en arbeid, of tussen het loon- en loonloze proletariaat. Zonder 
de noodzaak tot onderbreking van valorisatie en waarde aan de bron te ont-
kennen, vraag ik me af of TC toch niet een hint van een zeker sentimenteel ar-
beiderisme met zich mee dragen, als residu van hun radenistische oorsprong. 
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Als het proletariaat niet langer een zelf heeft binnen de werkplekken, waar-
om is het dan dat de zwenking van zelfopheffing daar dient te beginnen? 
Waarom is het niet mogelijk dat de zelfopheffing – de productie van com-
munisme – de kop op steekt tussen de plek van uitbuiting en haar buitenkant? 
En wat maakt het uiteindelijk ook uit of een productiewijze gebaseerd op 
waarde en dwangarbeid afgeschaft wordt van buiten- of binnenuit? Wat voor 
verschil maakt het of de valorisatieplekken overlopen worden door margin-
ale proletariërs die hier ‘geen recht’ op hebben of door de arbeiders die daar 
werken en hen communiseren, hen overdragend aan wie komt? Men zou 
denken dat communisering beide vormen van beweging met zich mee brengt, 
een dubbele zwenking, van binnen naar buiten en van buiten naar binnen.

Jasper Bernes, 2011
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La Haine - Jean Casseur

La haine attire la haine!

“London’s burning! London’s burning!” zong The Clash in 1979. Maar hoewel 
zij het hadden over files en verveling stond Londen daadwerkelijk in brand 
in Augustus 2011. En Athene ook in December 2008 en Februari 2012 (en 
ontelbare keren daartussen). En Frankrijk in 2005 of Brussel in 2006. Of 
Stockholm in 2013. Om het nog maar niet te hebben over de ontelbare 
sociale explosies die de Arabische wereld opschudden in 2011 en die Turkije 
en Brazilie onlangs nog deden beven.

Om dat oude cliche maar weer eens te gebruiken, lijkt het erop dat er een 
spook door Europa waart: het spook van de gemaskerde relschopper. Op het 
moment dat de vlammen doven in de ene stad, dopen ze alweer een andere in 
een vurige mengeling van angst en beloftes. De verantwoordelijke mannen 
en vrouwen van het 8-uur journaal hebben de mond vol over rondtrekkende 
bendes van capuchonjeugd, van geweerschoten afgevuurd op politiebureau’s 
in Franse buitenwijken, van Molotovs geworpen naar de oproerpolitie, 
van electronicawarenhuizen die geplunderd en in brand gestoken zijn. 
Beelden van de verkoolde geraamtes van winkelpanden worden vermengd 
met soundbites van gemaskerde jongeren die de burgerlijke maatschappij 
in het gezicht spugen. Oproepen voor een staat van beleg, een permanente 
uitzonderingstoestand, een kolonelsregime en standrechtelijke executies 
van rechts worden afgewisseld door impotent gejank over de noodzaak van 
‘echte banen’, ‘raciale kwesties’ en bezuinigingen van links. Maar de storm van 
woorden is gericht aan dovemansoren: het lijkt erop dat niemand de wereld 
meer begrijpt.
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Uiteraard zijn rellen niets nieuws. Rellen van alle soorten en maten en om 
allerlei (van revolutionaire tot reactionaire) redenen zijn al aan de orde van 
de dag sinds de eerste stad gesticht werd. Wat echter een relatief fenomeen 
is, is de zogenaamde ‘grootstedelijke rel’ en haar toenemende frequentie. 
Het type rel dat, vaak getriggerd door een (ogenschijnlijk) kleinschalige 
gebeurtenis, escaleert in iets dat in de buurt komt van een complete opstand. 
Of het nu de Brixton en Broadwater Farm rellen van ’85 of de Los Angelos 
rellen van ’92 zijn: beelden van brandende containers en honderden jongeren 
die een stadsguerilla uitvechten met de politie in de harten van de grootste 
metropolen van de wereld vinden hun weg naar onze TV schermen en 
hebben het al menig opiniemaker in krijtstreep dun door de broek laten 
lopen. Des te meer vandaag de dag, waar de vlammen van de Franse banlieus, 
de Griekse steden of de ‘inner city’ van London de “zet het leger in!”-rethoriek 
uit de monden van zelfs de meest saaie sociaaldemocraten op hebben gevoerd 
naar niveau’s die zelfs V for Vendetta’s Adam Sutler ‘een beetje authoritair’ zou 
vinden.

Het perspectief wat deze tekst probeert te bieden is niet nieuw, noch 
wereldschokkend voor diegenen die bekend zijn met zulke analyses. De 
cyclus van rellen in het afgelopen decennium, haar ontvangst door het 
volledige politieke spectrum (ongeacht land), de ontwikkelingen die haar 
hebben gebaard en de toekomstbeelden die we hieruit door de mist kunnen 
opmaken zijn al bediscussieerd in flink wat andere teksten. Waarom dan toch 
nog een tekst of het tijdperk van de rellen? Deels omdat ik het gevoel heb dat 
hoewel er heel veel grondig werk is gedaan om deze zaken uit te pluizen 
(vooral binnen de zogenaamde communiserings-stroming [1]), deze teksten 
vaak in heel specefieke theoretische termen geschreven zijn, zichzelf vaak 
op een heel specefieke lezersgroep richten en vaak of erg algemeen blijven 
of bijzonder diep in detail treden. Ik hoop dat deze tekst in staat is om wat 
van deze analyses te condenseren en ze tegelijkertijd wat lichter verteerbaar 
te maken, om ze zodoende af te zetten tegen de meer dominante geluiden in 
zowel radicale kringen als de media.

Op naar de verschillende onzin ‘verklaringen’ van dit fenomeen die geen 
onderdeel van mijn analyse zijn, maar die ik wel eerst even uit de weg wil 
hebben.
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Barbaren aan de poort

Het luidste geroep in dit soort gevallen komt meestal uit de meest saaie 
monden. Gebeurtenissen die voor hen onontcijferbaar zijn, die ‘apolitiek’ 
zijn wanneer ze niet door de gebruikelijke ideologische lens gefilterd kunnen 
worden halen schijnbaar de Archie Bunker in iedereen naar boven. De 
klassieke conservatieve, reactionare respons is er meestal een die doorzevert 
over een ‘pappen en nathouden-cultuur’, een ‘erosie van autoriteit en discipline’, de 
‘dood van de westerse cultuur’ en, uiteraard, ‘immigranten’ en hun immigrerende 
maniertjes. De ongekroonde koning van dit sentiment is de voormalige 
gevangenispsychiater, en all-around zuurpruim, Theodore Dalrymple (aka 
Anthony Daniels) die over het algemeen een hekel lijkt te hebben aan alles 
wat niet naar mottenballen ruikt. Fragmenten van zo’n manier van ‘denken’ 
zijn enorm populair bij de Britse tabloids, zelfingenomen opiniemakers en 
neurotische populistische bloggers. Weinig verbazingwekkend is het dat 
dit sentiment inmiddels ook al uit de monden van menig sociaaldemocraat 
komt, in een wanhopige poging om kiezers te lokken om de onvermijdelijke 
ineenstorting van hun fossiele instituten te voorkomen. Ik heb weinig 
interesse in het fileren en weerleggen van dit ‘perspectief’ aangezien dat niet 
het doel van deze tekst is en ze wat mij betreft door blijven kletsen in hun TV 
studios totdat die in het midden van de volgende rel afgefikt worden. Het is 
wel belangrijk om te zien hoe zo’n sentiment symptomatisch van een bepaalde 
tijdsgeest is. En ze is allerminst een nieuw fenomeen; een vluchtige blik op 
de geschiedenis van steden laat een nauw verband zien tussen de reactionaire 
rethoriek van (mentale) hygiene, racisme, criminaliteit en opstanden, zoals 
de opstandige Franse studenten en arbeiders van mei ’68 die ervan werden 
beschuldigd hun oedipuscomplex af te reageren op de ‘vaderfiguur’ van de 
staat en de Italiaanse autonomisten uit de jaren ’70 die consequent ‘untorelli’ 
(pestdragers) werden genoemd door de Stalinistische PCI. 

De loyale oppositie van zo’n relaas is dat van de sociaaldemocraten en 
vrijwel geheel links (zogenaamd revolutionair of niet): de rellen worden 
veroorzaakt door structurele werkeloosheid, een gevoel van uitgeslotenheid 
en discriminatie, een gebrek aan opleidingen en ‘sociale verantwoordelijkheid’ 
en een cultuur van ‘MTV-bling bling materialisme’. Deze halfbakken analyse 
wordt dan gebruikt als fundament voor vermoeide pogingen om een nieuw 
Keynesianisme leven in te blazen: ‘meer banen’, ‘betere opleidingen’ en andere 
pogingen van zwarte magie om het lijk van de verzorgingsstaat weer tot 
leven te wekken, aangevuld met een vleugje identiteitspolitiek en ‘raciaal 
bewustzijn’. Maar geen enkele hoeveelheid jongerenhonken, melkert-banen, 
zwembaden, voetbalveldjes of ‘straatcoaching’ is in staat om deze ‘verwilderde 
onderklasse’ te temmen, om redenen waar ik later op terug zal komen.
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De vlammen die Stockholm en Göteborg in mei 2013[2] zwartblakerden, in 
het  hart van Scandinavie, het zogenaamde laatste bastion van de welvarende 
sociaaldemocratische heilstaat, zouden zulke luchtkastelen in rook op 
moeten laten gaan.
En dan is er nog een miniscuul, zelfbenoemd revolutionair, segment van links 
dat zich niet (openlijk) beroept op Keynesiaanse interventie maar die vooral 
geschokt en geirriteerd zijn door het overduidelijke gebrek aan heldere eisen, 
de onleesbaarheid van de rellen als ‘protest’. Populaire linkse intellectuelen 
van Slavoj Žižek tot David Harvey verketteren de gebeurtenissen als 
‘betekenisloze uitbarstingen’, ‘contraproductief geweld’ van ‘hersenloze relschoppers’ 
en ‘lompenproletarisch tuig’ of, in het geval van de Griekse Stalinistische KKE, 
als het werk van “anarcho-fascistische provocateurs”. Hun incapaciteit om deze 
gebeurtenissen te verteren tot de heldere formulematige blauwdrukken en 
bouwstenen van wat een kameraad van me ooit ‘lego-socialisme’ noemde (of 
dat nu Keynesiaans economisch ingrijpen of het ‘opbouwen van de partij en/
of beweging’ is doet er niet toe) leidt hen tot een soort betuttelende ivoren-
toren sociologie die probeert de relschoppers af te schilderen als het afval van 
een ‘rotte maatschappij’, een oppervlakkig symptoom van ‘neoliberalisme’ 
en bezuinigingen. Een houding die leidde tot beschamend naïve situaties 
waarbij sommige linkse sektes in Engeland moederziel alleen opriepen tot 
een ‘demonstratie tegen de bezuinigingen’ midden in een brandend Londen. 
Blijkbaar is voor hen de geschiedenis alleen te begrijpen door de lens van 
de sociale onderhandeling en het spook van het 10-punten programma. Ze 
beschuldigen de relschoppers van een ‘vals bewustzijn’ dat de stem van de 
politieke authoriteit, hun stem uiteraard, nodig heeft om vooruit te komen. 
Ze winden zich op over hoe de plunderingen ‘de massas’ vervreemd, dezelfde 
massa’s die van de pagina’s van de geschiedenis verdwenen lijken te zijn. 
Ze maken zich boos dat de relschoppers niet met een gemeenschappelijke 
tong willen spreken. Aangezien dit soort cliques en sektes zich sociaal 
reproduceren door wat Trotsky zelf al de ‘primitieve accumulatie van kaderleden’ 
noemde, is er voor hen niets ergers dan een gebeurtenis die ze niet kunnen 
interpreteren, omarmen of claimen te vertegenwoordigen. Het ontneemt 
hen het levensbloed van de legitimiteit en de bordenzwaaiers dat ze zo hard 
nodig hebben. Dus komen ze aan met halfhartige verontschuldigingen met 
als toevoeging dat “vooruit gaan betekent eisen leren stellen, het opbouwen van 
een alternatief, een echte tegenmacht, lid worden van de partij, de vakbond, de 
grassrootsgroep!” (“wie zal er toch in slagen om de woede van de armen richting te 
geven?” vraagt de arme clown Žižek zich af). En als dat niet werkt schrijven 
ze het hele gebeuren als als het resultaat van de ‘neoliberale mentaliteit’, de 
plunderingen als ‘hebzuchtig consumptiemaatschappijgedrag’, de stilte van 
de relschoppers tegenover de microfoons en camera’s van de macht als een 
teken van politiek analfabetisme.
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Het woord barbaar komt van het Griekse barbaros (“buitenlands, vreemd”) en 
reflecteert de onbegrijpelijke buitenlandse taal van diegenen die van buiten 
de polis kwamen. Het is hun incapaciteit (of onwillendheid) om met Het 
Rijk te communiceren wat de barbaren maakt tot wat ze zijn. Het is dus 
geen wonder dat diegenen die hun potentie bevestigen met vuur zonder 
zich tot de instituties van links, de staat of het kapitaal te keren, zonder 
te beweren dat ze een reactie op armoede of bezuinigingen zijn, zonder 
zich druk te maken over vertegenwoordiging en het overbrengen van een 
boodschap, zonder eisen te stellen, afgeschilderd worden als barbaren. En 
uiteraard speelt het feit dat een significant deel van hen (maar verre van een 
grote meerderheid) ‘buitenlanders/immigranten/etc.’ zijn. En als ze dat niet 
zijn dan zijn de blanke relschoppers in de ogen van trillende oude mannen 
als David Starkey toch ‘effectief zwarten geworden’. Waarom spreken deze 
‘nieuwe barbaren’ de taal van de oude wereld niet? Als ze niet slechts een 
symptoom zijn om beheerst te worden met reactionaire zweep (voor de 
conservatief) of Keynesiaanse wortel (voor links), en als ze geen eisen stellen 
noch een ‘beweging opbouwen’: wat dan?

Het tijdperk van de rellen

De kern van het problem ligt in het feit dat, zoals één analyse helder 
observeerde[3], velen de rellen zien al seen vraag waarop ze het antwoord 
moeten vinden, in plaats van hen te zien als het antwoord op een vraag die ze 
niet durven of kunnen stellen.

Van het verontwaardigde online Daily Mail of Telegraaf commentariaat 
tot de linkse activisten, iedereen heeft het over de ‘stompzinnigheid’ 
van relschoppers die ‘hun eigen wijken’ afbranden. Maar het is precies in 
dergelijke fenomenen dat de aard van de gebeurtenissen ontwaard kan 
worden. Hoewel diegenen die een fast-food restaurant in de fik staken om 
het CCTV-bewijs te vernietigen nadat ze de tent geplunderd hadden hun 
beslissing waarschijnlijk niet namen aan de hand van ‘rationale consumenten 
theorie’ en ze in ieder geval de komende maanden geen hamburger of friet 
om de hoek kunnen halen, is het plunderen van de kassa van de lokale 
McDonalds vanuit een rauw economisch oogpunt oneindig veel ‘rationeler’ 
dan alles wat het volledige parlement of de goed doorvoede technocraten van 
de gemeenteraad hebben proberen te bedenken als antwoord op de situatie.
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Wat al diegenen die de mond vol hebben over ‘community-organizing’ niet 
inzien is dat het precies deze ‘gemeenschap’ is waar de relschoppers zich 
tegen keren. Diegenen die auto’s in brand steken en lokale slijterij-ketens 
plunderen geven precies aan hoeveel sprake van een ‘gemeenschap’ (die ze 
zogenaamd moeten ‘organiseren’) is. Hoewel men voor het gros van de 19e 
eeuw misschien kon spreken over zoiets als een autonome ‘gemeenschap van 
de arbeidersklasse’ die vooral formeel onderworpen aan het kapitaal was, 
is vandaag de dag de enige gemeenschap die bestaat die van het kapitaal. 
De banden die een samenleving bij elkaar houden waarvan het centrale 
paradigm fragmentatie en isolatie is zijn niets anders dan een verzameling 
stroppen. ‘Gemeenschap’ zijn de verminkte sociale relaties die geproduceert 
worden in de scholen, de verlopen torenflats, de op drank & drugs draaiende 
roes van de nachtclubs, het schimmige en wantrouwige circuit van de 
‘informele economie’ en de monotone afbeuling van de werkplek. En 
hoewel dit voor de hele maatschappij geldt, van 3e generatie immigrant in 
de grootstedelijke buitenwijken tot de young urban professional die latte 
drinkt in de binnenstad, is de laatste in staat om ieder dag zijn masker te 
verversen terwijl hij bezig is met zijn klimtocht op de sociale ladder (totdat 
deze in duizend Prozac-verdoofde stukjes uit elkaar valt uiteraard). De 
eerste heeft zo’n vooruitzicht echter niet. Die wordt wakker en slaapt, 
dag in dag uit, waar ze in alle waarschijnlijkheid doodgaat en geen enkele 
schijn-‘gemeenschap’ kan dat ooit verdoezelen. En dus, terwijl diegenen die 
wanhopig de situatie willen kalmeren zich proberen te richten tot de lokale 
notabelen, de gemeenschapsfiguren, de imams, schieten rellende jongeren in 
de Franse buitenwijken met jachtgeweren op Moskeeen die fatwa’s tegen 
hen afkondigen.

Diegenen die branden, keren zich tegen alles wat hen maakt tot wat ze zijn.

Hoe zijn we hier terecht gekomen? Op wat voor vraag zijn deze rellen een 
‘antwoord’? Wat maakt vandaag de dag kwalitatief anders dan de leren jack & 
hanenkam ‘no future’ van vroeger, of van de precaire positie van proletariers 
met platte petten die in lange rijen voor de gevlochten ijzeren fabriekspoorten 
van het Dickensiaanse Engeland stonden?

Om dat te kunnen begrijpen moeten we de huidige periode bekijken door 
een brede historische lens. Verschillende groepen en individuen [4,5,6,15] 
hebben hier uitgebreid over geschreven en ik zal proberen de kern van hun 
argumenten samen te vatten:
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“Wat vandaag maar al te vaak simplistisch ‘neoliberalisme’ wordt genoemd 
is in feite niets meer dan de achteraf opgediende ideologische saus van de 
huidige vorm die het kapitalisme aanneemt. In tegenstelling tot allerlei 
beweringen over de neoliberale ideologie en Tatcher of Friedman zijn het niet 
dergelijke ideeen die het kapitalisme sturen, maar ze bieden haar slechts een 
ideologisch kader. De herstructurering van de jaren ’70 en ’80, waarvan de 
huidige crisis de keerzijde is, was een poging om de dalende winstvoet van 
midden jaren ’60 op te vangen. Ze nam tegelijkertijd de vorm aan van een 
tegenaanval van de bourgeoisie tegen een globaal proletariaat dat sinds ’68 
in opstand aan het komen was. Haar eindresultaat was de finale genadeklap 
voor de arbeidersbeweging, het einde van significante nationale en regionale 
beperkingen op de circulatie van het kapitaal (wat tot uiting kwam in de 
gigantische boom van de financieele wereld aan het begin van de jaren ’80 
en de daaropvolgende internationalisering van het kapitaal, een proces 
wat we tegenwoordig als ‘globalisering’ bestempelen) en het einde van het 
staatskapitalisme in het Oosten. In het geherstructureerde kapitalisme 
beweegt het kapitaal in een oogopslag van de ene naar de andere kant van de 
wereld en kan ze eisen voor hogere lonen in Maleisië beantwoorden door het 
opzetten van nieuwe fabriekscomplexen in China. Ze heeft de aanval op de 
waarde van de arbeidskracht tot een functionele en permanente eigenschap 
van haar eigen dynamiek gemaakt. Deze trend heeft geleid tot de ontbinding 
van de arbeidersklasse als sociaal monolitisch blok en tot haar transformatie 
van een collectief subject dat met de kapitalistische klasse onderhandelt tot 
een wirwar van geatomiseerde proletariers, ieder individueel gerelateerd aan 
het kapitaal. Arbeiders circuleren sneller en de onderhandelingen over de prijs 
en omstandigheden van de arbeidskracht (bemiddeld door uitzendbureau’s die 
nog eens een hap uit de lonen nemen) zijn geindividualiseerd en zwak geworden. 
Het is de constante fragmentatie van de arbeidersklasse tot het punt waarop 
een groot deel van het proletariaat uit het productieproces geworpen wordt 
(hetzij permanent, hetzij met periodieke fluctuatie). De herstructurering is 
geen afgesloten fase maar een permanente eigenschap van de nieuwe situatie, 
omdat men anders zou spreken over de productie van meerwaarde zonder 
arbeidskracht (als variabel kapitaal), over kapitaal zonder proletariaat, en dat 
is een structurele onmogelijkheid. De transformatie van het arbeidsproces rust 
op een stevige toename van het aandeel van constant kapitaal (automatisering, 
machines, vooruitgang in de informatie en communicatietechnologie, etc.) 
in relatie tot het totale kapitaal, wat het aandeel van variabel kapitaal 
(levende arbeid) doet afnemen. Deze verschuiving in wat autonomisten vaak 
de  ‘technische samenstelling’  van het kapitaal noemen heeft de traditionele 
‘massa-arbeider’ en haar productiepunten grotendeels doen verdwijnen: de 
grote fabriekshallen, platte petten, overals en arbeiderscultuur van vroeger 
zijn permanent verwezen naar de linkse folklore.”[16]



67

En het revolutionaire programma dan? Hoe zit het met (revolutionaire) 
eisen, of de afwezigheid daarvan? Programmatisme is het idee dat het 
proletariaat fundamentele elementen van haar toekomstige sociale 
organisatie, als programma om te realiseren, vindt in het verloop van 
haar strijd als klasse. Het is de theorie en de praktijk van de bevestiging 
van (aspecten van) het proletariaat dat haar toenemende kracht (via haar 
vakbonden, haar vertegenwoordiging in het parlement of de ontwikkeling 
van ‘klassenbewustzijn’, etc.) ziet als opstapjes naar het communisme. 
Dit werd historisch gezien vertegenwoordigd door het syndicalisme, de 
sociaaldemocratie, het ‘gradualisme’ (het winnen van hervormingen om het 
raam voor de revolutie wat verder open te zetten), het evangelie van het 
‘opbouwen van de partij’, etc. en vind haar stervende echo in het hedendaagse 
‘lego-socialisme’ van veel linkse intellectuelen en activisten. Programmatisme 
werd echter geboren uit de relatie tussen arbeid en kapitaal onder wat soms 
‘formele subsumptie’ wordt genoemd:

“Subsumptie is het proces waarbij productieverhoudingen het productieproces 
zelf veranderen. Bijvoorbeeld: waar onder ‘formele’ subsumptie bestaande 
arbeidsprocessen (technieken, markten, productiemiddelen, etc.) binnen het 
kapitaal getrokken worden, zoals boeren die hun producten nu op de markt 
verkopen maar nog steeds produceren op de manier waarop ze dat voorheen 
deden, transformeert ‘reeele’ subsumptie het arbeidsproces zelf. Diezelfde 
boer, aangedreven door de dynamieken van het kapitalisme, past zijn of 
haar agrarische methoden dus aan (e.g. intensieve veehouderij, kistkalveren, 
hormoonbehandelingen, etc.) om zich beter te schikken naar de eisen en noden 
die het kapitalisme oplegt. De overgang van formele naar reele subsumptie 
heeft de dagelijkse activiteiten van het proletariaat, haar identiteit en haar 
sociale horizon al lang en breed opgeslokt en geintegreerd en hier loopt ze 
vandaag de dag in de klassenstrijd tegen aan. Het proletariaat is op geen 
enkele wijze meer (voor zover dat misschien ooit het geval is geweest) een 
kracht extern maar onderworpen aan het kapitalisme, de basisvoorwaarde 
waarop ze de groei van haar sociale positie, van wat ze al reeds was, kon zien 
als de basis voor een revolutionaire ‘spilling over’. Wanneer het proletariaat 
zichzelf dus probeert te bevrijden tegenover het kapitaal op basis van dat wat 
ze is binnen het kapitaal, treed ze in contradictie met zichzelf en werpt ze haar 
eigen organisatie op als organisatie van de contra-revolutie, als beheer van 
een hernieuwd kapitalisme (zoals de historische ervaring van de Bolsjewieken 
in Rusland of de CNT in Spanje laten zien).
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De specifieke arbeidersidentiteit die zich vormde in de nasleep van de 2e 
wereldoorlog was gebaseerd op het koppelen van de ‘bevestiging’ van de klasse 
(door bijvoorbeeld haar invloed op de looneisen) aan de groei van het kapitaal. 
Het Fordisme en de ontluikende consumptiemaatschappij waren hier de 
grootste symptomen van. De arbeidersidentiteit berustte op alle aspecten van 
deze positie binnen het productieproces (het lopendeband werk, de collectieve 
arbeider, de sterke arbeidsdeling, de garantie van sociale reproductie via de 
verzorgingsstaat,etc.). Dit reflecteert echter op geen enkele manier meer de 
kapitalistische realiteit. Vandaag de dag is de koppeling tussen de sociale 
reproductie van het proletariaat (inclusief haar looneisen en de daarmee 
geassocieerde consumptie) en de groei van het kapitaal losgelaten. Als gevolg 
hiervan zijn de looneisen veelal ‘gedelegitimiseerd’. Zo kan het dat de grootste 
staking uit de recente Nederlandse geschiedenis, de schoonmakersstaking, 
zulke relatief magere winst in de wacht sleept. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat 
tienduizenden arbeiders, politieke militanten en familieleden demonstreren 
tegen de sluiting van de Fordfabriek in Genk en dit niet kunnen stoppen. 
Zo kan het dat in Frankrijk arbeiders over moeten gaan tot het dreigen de 
fabrieken op te blazen, niet om sluiting te voorkomen maar in de hoop een 
betere ontslagvergoeding te krijgen. De transformatie van het arbeidsproces 
heeft de oude arbeidersklasse permanent gefragmenteerd en geen politieke 
campagne of externe dosis ‘klassenbewustzijn’ dat daar iets aan doet.”[16]

De eerdergenoemde trends hebben de basis waarop de arbeidersidentiteit, haar 
instituten, haar historische erfenis en het vraagstuk van het ‘programmatisme’ 
berustten weggevaagd. Iets wat snel duidelijk wordt als we alleen al kijken 
naar de numerieke afname en gemiddelde leeftijd van de leden van deze 
gebroken bastions, en hun hedendaagse politieke impact. De ‘dood van links’ 
en de neurotische maar hopeloze pogingen van linkse intellectuelen om 
allerlei formules en schema’s te verzinnen om haar weer tot leven te wekken, 
om het juiste blauwdrukje te vinden dat het ‘klassenbewustzijn’ weer aan de 
gang krijgt is slechts een reflectie van deze tendens.

Als gevolg van deze situatie is een steeds groter deel van het proletariaat 
‘overbodig’ aan de sociale reproductie van het kapitaal geworden. De sociale 
reproductie van hele segmenten van het proletariaat worden daarmee 
een last voor het kapitaal in plaats van een integraal element. De eerder 
genoemde loskoppling van de sociale reproductie van het proletariaat 
en die van het kapitaal (tot uiting komende in de delegitimisering van de 
looneisen) wordt tevens vergemakkelijkt door de toenemende logistieke 
capaciteit van bedrijven om hun productie te verplaatsen naar landen waar 
de arbeidskracht goedkoper is, de lonen van de arbeiders in de ‘kern’ landen 
daarmee drukkende.
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Tegelijkertijd stelt dit haar in staat goedkopere goederen te importeren en 
dus tijdelijk de loonsbevriezingen op te vangen. Het is echter de groei van het 
aandeel van de geimporteerde goederen in de consumptie van de arbeiders 
die het loonniveau nog minder impact laten hebben op de vraag naar 
binnenlands geproduceerde goederen, waardoor het loon meer en meer een 
kostenpost wordt om te minimaliseren, los van overwegingen omtrent de 
steeds krimpende relatie tussen de lonen, de binnenlandse consumptie en de 
groei van het kapitaal. Het eindresultaat is dat iedere eis voor gegeneraliseerde 
loonsverhogingen onmogelijk wordt omdat ze de concurrentiepositie van het 
nationale bedrijfsleven in twijfel zou trekken. Op een zelfde manier wordt 
iedere lokale eis voor zulke verhogingen ongeneraliseerbaar op nationaal 
niveau omdat ze zou betekenen dat het bedrijf haar concurrentiepositie zou 
verslechteren, wat de kans op relocatie of faillisement zou verhogen.

De herstructurering betekent dus de reductie van de directe en indirecte 
lonen (publieke diensten, uitkeringen, pensioenen, etc.); een toename van 
de prijs van essentiele goederen (zowel als gevolg van de crisisdynamiek als 
de daaropvolgende speculatie op voedselprijzen), etc. Wat dit in de praktijk 
betekend kan gezien worden in de afbraak van de verzorgingsstaten (en de 
daaraan verbonden ideologie van het Keynesianisme) door heel Europa. 
Hoewel het gros van links deze trage slachtpartij bejammerd zijn ze niet in 
staat om te zien dat deze vorm altijd slechts een overgangsfase was, intrinsiek 
verbonden aan de functies van de sociale reproductie die gepaard gingen 
met het Fordisme. De continu daling van de lonen, de verspreiding van de 
precariteit en de min of meer permanente uitsluiting van een groot deel van 
het proletariaat uit de productieve sfeer bepalen het kader van de ‘eisen’ van 
vandaag, wat in de praktijk maar al te vaak hun afwezigheid betekent.

Wat ons rest zijn verdwijnende staatssubsidies voor het overleven van een 
overschotsarbeidsbevolking en de opmars van de geflexibiliseerde arbeid, een 
uitdijende ‘informele economie’ (laten we er niet omheen dansen, daar bedoel 
ik natuurlijk gewoon hosselen mee) en regelrechte armoede. Proletariers zijn 
proletariers en hebben geen andere optie om te overleven dan om te werken, 
maar vinden zich tegelijkertijd in een positie waar het onmogelijk is om een 
baan te vinden die de kosten van de reproductie van hun arbeidskracht dekt 
(en dat omvat natuurlijk meer dan de kosten van eten en een dak boven je 
hoofd), of uberhaupt een baan.
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Wanneer sommige proletariers stabiele banen, ‘eerlijke’ lonen, lagere 
voedselprijzen,etc. eisen zeggen ze eigenlijk tegen het kapitaal: “he, je 
hebt ons nodig, zonder ons is er geen extractie van de meerwaarde en dus geen 
kapitaal!” (Zonder jou, kameraad arbeider, draait geen enkel tandwiel!). 
Waarop het kapitaal antwoord: “dikke pech vriend, voor jou duizend anderen, 
uit iedere uithoek van deze planeet, voor lagere lonen. Als het moet verplaats ik 
m’n fabriek of callcenter naar het midden van een of andere jungle in minder dan 
een maand”. De proletariers die al lang en breed, vaak permanent, uit het 
productieproces uitgesloten zijn kennen geen andere realiteit dan deze en 
de klassenstrijd en de daarmee geassocieerde organisaties van vroeger (de 
vakbond, de arbeiderspartij, etc.) zijn net zo vreemd aan hen als hun eigen 
‘gemeenschappen’. Zij (en spoedig de rest van degenen die uitgesloten 
worden) worden niet geconfronteerd met de slinkse onderhandeltafels van 
de CAO akkoorden of de ruggestekende politicus of vakbondsbureaucraat 
maar met de meest rauwe vorm van kapitalistische overheersing: de politie.

Het is wel belangrijk om te benadrukken dat, in tegenstelling tot de 
beweringen van sommige radicalen, er geen sprake is van een coherente 
‘onderklasse’, een groep van ‘uitgeslotenen’ tegenover de ‘ingeslotenen’, 
van ‘marginalen’, etc. In tegendeel, de werkeloosheid is een steeds steilere 
helling richting de arbeidsmarkt geworden; recente ontwikkelingen zoals 
‘participatieplannen’, ‘workfare’ of andere campagnes om (semi-)permanent 
werkelozen “aan het werk te zetten” zijn hier slechts de laatste uitbreidingen 
van. Met name in sommige teksten van de insurrectionair anarchist Alfredo 
Bonanno [22] komt zo’n sentiment naar voren waarin men de ‘uitgeslotenen’ 
tegenover de ‘ingeslotenen’ (wat bijna neerkomt op een goedkoop ‘sell-
out sheeple’ sentiment) plaatst als twee duidelijk omkaderde groepen. Het 
probleem hierbij is niet dat het gehele proletariaat nou zo intrinsiek vol 
revolutionaire dorst zit, maar precies dat deze ‘uitgeslotenen’ dit ook niet 
zitten. Pogingen om oude revolutionaire subjecten (de gemythologiseerde 
versie van de arbeidersklasse) te vervangen door nieuwe speeltjes (of dat nu 
de ‘marginalen’ zijn, ‘precaire arbeiders’ of de ‘multitude’) zijn onzinnige 
oefeningen in sociologisch navelstaren. Wat belangrijk is in observaties over 
een ‘overschotsbevolking’ is niet zozeer dat dit duidelijke groepen produceert, 
maar het onderliggende mechanisme zelf en de situaties die dat mechanisme 
produceert. Dus ondanks het feit dat massale en structurele werkeloosheid 
een kenmerk is geworden van de huidige periode, en van bepaalde delen van 
de bevolking in het algemeen, is de ‘overschotsbevolking’ eerder te zien als een 
permanent onzekerheidsregime waarin werk en werkeloosheid wisselvallig 
worden en het laatste zich manifesteert als een permanente zoektocht naar 
een baan.
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Ook het hebben van werk wordt door deze tendens steeds instabieler, met een 
toename in flexwerk, afstoting van vaste krachten naar de ‘zelfstandigheid’ 
en nul-uren contracten. De betekenis van werk/werkeloosheid is dus 
significant veranderd en de distinctie steeds minder duidelijk, waarmee de 
‘overschotsbevolking’ dan ook geen netjes afkaderbaar nieuw ‘revolutionair 
subject’ is dat de oude massa-arbeider vervangt. De algemene wetmatigheid 
binnen het kapitalisme is om een overschotsbevolking te creeeren, het aloude 
‘reserveleger van de arbeid’, maar vandaag de dag is dit een centrale dynamiek, 
een interne logica geworden, een sociale algemeenheid die zich niet beperkt 
tot een specifiek deel van de bevolking (ondanks dat er verschillen in druk 
zijn die deze dynamiek uitoefent): de onzekerheid is overal.

Om deze redenen identificeert de Griekse anti-staats communistische groep 
Blaumachen de huidige periode dan ook als het ‘Tijdperk van de rellen’ [4]. Deze 
periode wordt gekenmerkt door een groot deel van het proletariaat dat strijd 
zowel voor (omdat ze poogt te overleven) als tegen haar eigen reproductie 
(in de zin dat haar stabiele reproductie structureel onmogelijk is geworden). 
En dus keert het hen tegen alles wat hen maakt tot wat ze zijn, tegen het 
sociale terrein dat hen produceert. Niet in staat om direct in te grijpen in 
de productieve sfeer, zoals de fabrieksverbranders van Bangladesh dat doen, 
en niet in staat om eisen te stellen, richten ze zich op de circulatiesfeer (in 
de vorm van plunderingen, aanvallen op winkelpanden, pinautomaten, 
warenhuizen, etc.) en de sociale reproductie (in de vorm van bepaalde 
elementen van hun stadsomgeving en vooral de politie). De gewilligheid van 
politici van alle kleuren en maten om ‘aan eisen tegemoet te komen’ of ‘de 
situatie te verbeteren’ nadat de boel de fik in gaat moet en kan niet gezien 
worden als de ontluikende mogelijkheid voor eisenstellende strijd, een soort 
‘bargaining by riot’, maar als een poging om de boel te sussen en (vrij letterlijk) 
de brandjes te blussen via middelen die veelzeggend genoeg nooit ingevoerd 
worden of gewoonweg niet werken. Ongeacht de symboopolitiek of 
tijdelijke verbeteringen die aangeboden worden om het vuur te blussen ligt 
de mogelijkheid voor een structurele, blijvende oplossing om ‘het tij te keren’ 
niet op tafel en de volledige levenservaring van een significant deel van het 
proletariaat is daar de levende getuigenis van. Deze rellen, of ze nu (initieel) 
beginnen met eisen (zoals het geval is met de textielarbeiders in Bangladesh) 
of zonder zullen de steden van de wereld veranderen in zones van intense en 
gewelddadige onrust. The Economist schreef in februari van dit jaar jubelend 
dat ‘de straten van Stockholm rood zagen van het bloed van heilige koeien’ als 
antwoord op de toenemende bezuinigingen in Zweden op publieke uitgaven, 
pensioenen, etc., toenemende privatiseringen en onderwijs ‘hervormingen’. 
Maar de straten van deze wereld zouden spoedig wel eens rood kunnen zien 
van een heel ander soort bloed...



72

Steeds meer proletariers over de hele wereld ervaren hun steeds precairdere 
en overbodige (tov het kapitaal) situatie als verstikkend en zien dit praktisch 
in de vorm van doodlopende part-time baantjes, de niet-zo-cool-als-op-TV 
realiteit van de criminaliteit, armoede en de deprimerende torenflats die men 
‘thuis’ noemt. De wereld van vandaag de dag is gestort in het grijze beton 
van Clichy-sous-Bois, de muren van Frontex, de gemilitariseerde grenzen van 
de VS-Mexico en Turkije-Griekenland grens, de Palestijnse muur, de door 
soldaten bewaakte Chinese werkkampen en ‘zelfmoordproof’ fabrieken van 
Foxconn en de eindeloze ghetto’s, townships en favelas vlak naast de vergulde 
kooien van de gated communities van de rijken. De volledige planeet wordt 
langzaam maar zeker een grote gemilitariseerde apartheidszone: de toekomst 
is één gigantische sloppenwijk.

Criminality: pure and simple

Dus, wat nu? Waar is de dichtstbijzijnde nooduitgang? Ik ben bang dat het 
zo simpel niet ligt. Maar als de bovenstaande vermoedens en analyses waar 
zijn, zouden we iets van een toekomst door de rook van de diverse rellen 
moeten kunnen ontwaren toch? Misschien kunnen we, al is het maar als 
werkhypothese, ons een blik van de nabije toekomst vormen? Als we de 
rellen van augustus 2011 in Londen [5,6, 15] als voorbeeld nemen kunnen 
we twee specifieke momenten zien: het aspect van de plunderingen en het 
aspect van de directe aanvallen.

Die laatsten bevonden zich vooral in voornamelijk proletarische, ethnisch 
gemixte binnenstadsgebieden en werden meestal getriggerd door 
politieacties (bijv. de initieele politieschietpartij waarbij Mark Duggan stierf 
en de daaropvolgende politierepressie). Uiteraard hadden deze wijken een 
geschiedenis van politierepressie en ‘rellende’ antwoorden daarop omdat 
voor de bewoners van deze wijken de politie het primaire gezicht van 
het leven onder het kapitalisme is. Deze aanvallen waren vooral gericht 
op de politie, symbolische doelwitten (politiebureau’s, gerechtshoven, 
reclasseringskantoren, etc.) of droegen bij aan de statische verdediging 
van bepaalde zones, wat hen tot ‘no go areas’ voor de autoriteiten maakte. 
Aanvullend op deze activiteiten waren de aanvallen die zich specifiek 
richtten op de upper-class gebieden waar wijdverspreide verwoesting van 
luxe auto’s, bourgeois boutiques en elitaire restaurants plaatsvonden zonder 
noemenswaardige plunderingen. Op een zelfde manier werden tijdens 
de rellen van mei 2013 in Stockholm de politiebureau’s van Jakobsberg, 
Hagsätra en Rågsved platgebrand. De inhoud van deze doelwitten wijst op 
waar de relschoppers zich tegen keerden, tegen een sociaal terrein dat hen 
maakte wat ze waren.
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Het is belangrijk om te benadrukken dat het feit dat deze rellen geen 
‘eisen’ stelden, niet zozeer betekend dat er zich geen eisen manifesteerden 
(in de eerste momenten van de rellengolf waren spandoeken en leuzen te 
ontwaren met vooral negatieve eisen omtrent politieoptreden zoals ’stop & 
search’, ethnisch profileren, hardhandig optreden, etc. Eisen die overigens 
al snel wegvielen in de tumulteuze uitingen van dit sentiment) maar dat de 
rellen niet gedreven werden door een coherent ‘eisenstellend’ subject, laat 
staan door een coherente verzameling ‘misstanden’ waar men eisen over zou 
kunnen stellen. Eventuele ‘eisen’ zijn dus eerder manifestaties van het feit dat 
de politie het centrale sociale reproductiemechanisme voor een deel van het 
proletariaat is geworden, dan onderhandelingsfiches zoals we die bij CAO-
akkoorden zien. Omdat deze toestand niet iets is wat weg-onderhandeld kan 
worden (en zelfs hardhandig afdwingen van ‘betere’ politiebehandeling is 
grotendeels onmogelijk geworden), vallen eisen al snel weg in iets wat lijkt 
op pure negativiteit.

Het tweede aspect van de rellen was overduidelijk de plunderingen, het 
element dat zowel de ‘brave burgers’ als ‘links’ het meest tegen de borst 
stuitte. Het centrale doel van de deelnemers aan deze plunderingen was om 
allerlei goederen in bezit te krijgen en confrontaties met de politie werden 
in die momenten dan ook uit de weg gegaan, vergezeld van een zekere 
collectieve selectie van het doelwit (via SMS of andere berichtendiensten). 
De plunderingen waren meestal gericht op grote commerciele outlets zoals 
winkelcentra, shopping malls en warenhuizen en bestonden uit flexibele 
menigtes die gebruik maakten van fietsen en scooters om de geplunderde 
goederen te transporteren en de politie te ontwijken. Volgens statistieken 
verzameld door diverse bronnen, waaronder The Guardian [7], richtten de 
plunderingen zich vooral op electronica, kleding en voedselwaren, met een 
enkel pandjeshuis of pinautomaat er tussendoor. Goederen werden gebruikt 
of (in het geval van een dure buit) voor de doorverkoop of (in het geval van 
goedkope spullen) voor de directe consumptie en om te delen (zoals cigaretten 
en voedsel). Tegenover de afwezigheid van ‘eisen’ stond de directe toe-
eigening van levensmiddelen door de plunderaars. Moralisten schreeuwden 
met geheven vingertje over het ‘materialisme’ en ‘consumentisme’ van 
de relschoppers wanneer ze foto’s zagen van jongeren die flat-screens 
binnenhaalden (naast foto’s van 5 kilo zakken basmati rijst die achterop 
fietsen geladen werden), dat waren immers geen ‘basisbehoeften’! En zelfs 
al zou men in zulke onzin geloven (wat zou betekenen dat alle marginalen 
zich maar bij de permanente marginaliteit moeten neerleggen), wat doet het 
er dan toe of een TV wordt doorverkocht voor een maand aan voedsel of dat 
men de zakken rijst onmiddelijk inlaad? Zo’n houding laat alleen maar zien 
dat slimme logistiek heel wat meer waard is dan vermoeid moralisme.
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In hun toe-eigeningen trokken de relschoppers kort de ‘commodity’, de logica 
van de koopwaar, in twijfel. Maar ze overstegen haar niet. Ze handelden 
slechts op het niveau van de circulatie omdat de productiesfeer buiten hun 
bereik is. Wat willen activisten of revolutionairen dan dat ze doen? Dat ze naar 
de call-centers, McDonald’s, DHL’s en paar overgebleven fabrieken rennen 
om de poorten op slot te doen? Het koor van verbaasde maatschappelijke 
verontwaardiging zou honderd keer zo luid hebben gezongen als in augustus. 
Om nog maar niet te spreken over de nutteloosheid en betekenisloosheid van 
zo’n voorstel.

Het derde aspect van de rellen was de rol die zelforganisatie hierin speelde, 
zowel aan de kant van de relschoppers als van de ‘forces of law & order’, en wat 
dit onthult voor de klassieke nadruk op zelforganisatie als ding an sich onder 
libertaire revolutionairen. Vanaf het moment dat de rellen zich uitbreidden 
van enkele wijken naar heel Londen, en later heel Engeland, begon het 
politieapparaat langzaam maar zeker te bezwijken onder de druk. Instortende 
communicatieinfrastructuur, gebrek aan oproeragenten, incapaciteit 
om te reageren op de snel verplaatsende groepen en het feit dat iedere 
repressiereactie de vlammen verder aanwakkerden zorgden ervoor dat grote 
gebieden tijdelijk tot politievrije zones werden omgetoverd. Het was precies 
op deze momenten dat wat begon als een anti-politie rel de ruimte openede 
om over te gaan in plunderingen. En het was ook op deze momenten, waarbij 
het klassieke repressieapparaat leek te bezwijken, dat de zelforganisatie 
van de relschoppers (in de vorm van kleine, informele autonome groepen, 
communicerend via gedecentraliseerde media) beantwoord werd door een 
ander soort zelforganisatie. De meest slappe variant hiervan was te zien in de 
archetypische ‘brave burgers’ die na afloop van een rel met demonstratieve 
bezem, handschoenen en politicus op de foto gingen om ‘de rommel op te 
ruimen’. Deze min of meer spontane manifestaties, georganiseerd via sociale 
media, werden opgevoerd als de ‘echte gemeenschap’, zo verbonden met 
hun wijken en ‘community’ dat ze na het fotomoment vaak toch al snel 
weg waren om de gemeentereiniging de boel af te laten maken. Dergelijke 
bezem-brigades waren uiteraard geen organische gemeenschap, en waren in 
alle waarschijnlijkheid in het dagelijks leven te vinden als strak langs elkaar 
heen lopende forenzen, maar vormden zich als puur negatieve pseudo-
gemeenschap ten opzichte van de rellen. Het enige wat hen bond, wat hen 
tot de zogenaamde gemeenschap maakte, was hun gezamelijke afkeer van 
de rellen, niets meer, niets minder. Wie zou er immers geen geld op willen 
inzetten dat deze voormalige bezembrigadiers elkaar een maand nadien al 
ellebogend de trein uitwerkten op weg naar het werk? Toch weerhield dat 
bepaalde delen van ‘links’, vooral de meer populistische types, er niet van om 
deze voorbeelden aan te voeren als positieve ‘community organising’.
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Net zoals sommigen dat deden met enkele Turkse winkeleigenaren (waaronder 
menig drager van een grijze-wolven shirt gespot werd) die spontane, met 
honkbalknuppels bewapende, groepen vormden om plunderaars weg te jagen. 
Begrijpelijk vanuit de klassenpositie van een winkeleigenaar natuurlijk, 
maar wederom een teken dat zelforganisatie geen garantie voor een 
revolutionaire inhoud is (waarbij gezegd moet worden dat diverse groepen 
van meer links-getinte Turkse deelnemers aan zulke knokploegen zich later 
aansloten bij demonstraties tegen de politierepressie van relschoppers en 
hun afschildering in de media, wat hun tegenstrijdige rol duidelijk maakte). 
Om verder nog maar te zwijgen over de bezopen, decentraal opgetrommelde 
English Defense League (EDL) rechts-extremisten die zich in sommigen 
wijken manifesteerden, gillend dat er ‘vannacht een n***** aanging!’. Waar 
het staatsapparaat bezwijkt is zelforganisatie soms prima in staat om haar 
functies autonoom op te vangen en te dupliceren. Ironisch genoeg kwamen 
deze elementen van reactionaire zelforganisatie op hun beurt zelf weer in 
rellende botsting met de politie die in hen een verdere versplintering van de 
controle over het sociale terrein zag.

Een laatste opmerkelijk aspect is het ‘bende’ element van de hele kwestie. 
Zowel in het geval van Frankrijk in 2005 als Londen in 2011 werd het spook 
van de ethnisch gemengde ‘bende’ opgevoerd door zowel links als rechts als 
rethorische boeman. En hoewel hosselen zeker een deel is van het dagelijks 
leven van een deel van het proletariaat, zijn ‘bendes’ vaak niets meer dan 
fluide cliques die zich vormen rond reeds bestaande directe relaties tussen 
leeftijdsgenoten, familieleden, klasgenoten, vrienden, etc. Deze bendes 
functioneren vaak als deel van een groter netwerk van diffuse criminaliteit, 
maar in hun deelname aan de plunderingen en rellen trokken ze het 
functioneren van de bende als zakelijke ‘bedrijfseenheid’ in twijfel. Hoewel 
het voor de gewone bendeleden, ‘foot soldiers’ en ‘street crews’, die hier en daar 
wat verdienen met de verkoop van wat wiet of speed of wat dan ook, lucratief 
is om te plunderen, is het voor de hogere bende-leden, de ‘lumpen petit-
bourgeoisie’, ronduit schadelijk. Je kan geen drugs fabriceren, verschepen of 
distribueren onder je dealers als de straten wemelen van de politie en rellen 
en plunderingen de aandacht op je bende vestigen. Er is een reden waarom 
de mafia historisch een anti-communistische stakingsbrekende organisatie 
is geweest, ironisch genoeg fervente aanhangers van een, selectieve, ‘law & 
order’ politiek. Tijdens deze tijdelijke opheffing van de ‘bende als bedrijf’ 
werden territoriale claims tijdelijk losgelaten, bestaande ‘beef’ even vergeten 
en eenheid gevonden tegenover een gemeenschappelijke vijand. Zoals ook 
graffiti door heel Los Angeles tijdens de rellen van ‘92 liet zien: ‘Crips, Bloods, 
Mexicans - together, tonite, 4/30/92 - fuck the LAPD’.
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Uiteraard, toen de golf van rellen stuk sloeg op de kust en het eb werd, 
staken al deze zaken weer de kop op en keerde de bende weer terug naar 
haar functie als bedrijf. Maar dat is de aard van een ‘retour a la normale’. 
De handelingen van de relschoppers konden slechts eindigen in deze 
bevestiging van de ruilhandel, van de commodity, door de doorverkoop van 
de buit omdat het overstijgen van het bestaan van de ruilhandel zelf alleen 
in twijfel getrokken kan worden op een veel algemener niveau door actieve 
communiseringsmaatregelen[19]. Waar de ruilhandel de enige manier van 
sociale reproductie is, zal het proletariaat daarnaar handelen. En dat is hoe 
de zaken ervoor staan, of we dat nu leuk vinden of niet. Iedere normatieve 
kijk die de rellen probeert als abstracte tactiek te zien, losgekoppeld van 
hun eigen geschiedenis en die proberen een revolutionaire strategie voor te 
schrijven is pure navelstaarderij. Voorstellen over ‘als we maar X hadden’, 
‘ze hadden Y moeten doen’, etc. zijn pure roleplaying. Als de kaarten anders 
gedeeld waren, als X of Y daadwerkelijke opties waren geweest, dan hadden 
ze hoogstwaarschijnlijk wel de kop op gestoken.

Het criminele spook dat door de media en publieke reactie waarde 
reflecteerde de relatie tussen de relschoppers en de fictieve gemeenschap 
waar men zogenaamd deel van uitmaakt. Allerlei incidenten werden in dit 
beeld bij elkaar gegooid en tot een massief object gemaakt: confrontaties met 
de politie, plunderingen, de gebruikelijke brandstichtingen die met rellen 
gepaard gaan, individuele berovingen en andere zaken werden allemaal 
onder dit puur criminele spook geschaard. Dat er in Londen dag in, dag uit 
berovingen plaatsvinden en dat ook de chaos van de rellen hier ruimte aan 
bied, dat ethnisch getinte confrontaties zoals die tussen aziatische en afro-
carribeaanse personen in Winson Green (wat later een door politie en media 
opgeklopte situatie bleek te zijn die sluimerende conflicten aanwakkerde) 
ontsprongen uit het eerder besproken type ethnische zelforganisatie tegen 
de rellen en plunderingen, wordt dan voor het gemak maar even vergeten. In 
de woorden van David Cameron was dit alles ‘criminality, pure and simple’: een 
soort onreduceerbare oer-criminaliteit, zonder reden of ratio, die volledig uit 
het niets de samenleving inbarstte, als barbaren voor de poorten van Rome. 
Maar proberen de ‘relschoppers een stem te geven’ of te laten zien ‘waar het 
allemaal om draaide’ is al even hopeloos als activisten die niet-bestaande 
gemeenschappen proberen te organiseren. De rellen gingen namelijk helemaal 
nergens over. Niet in de zin dat ze geen oorsprong hadden, maar in de zin dat 
ze er maar al te veel hadden. Rellen, en zeker dit type rel, hebben de neiging 
om zich weg te abstraheren van de oorzaken waaruit ze geboren worden. Ze 
zijn geen collectieve poging om een enkel, allesomvattend misstand aan te 
kaarten maar een zich ontvouwende reeks aan gebeurtenissen die meer en 
meer mensen en situaties aan zich binden.
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Deze afwezigheid van een reden, van eisen, deze pure negativiteit, komt ook 
terug in het ‘criminality, pure and simple’-sentiment, waar de enige inhoud 
van de rellen wordt gezien als de activiteit van maatschappelijke houtrot, een 
‘kanker die weggesneden moet worden’ uit een verder zogenaamd gezond 
lichaam. Maar dat gezonde lichaam, die gemeenschap waar iedereen de 
bek vol van heeft, bestaat puur negatief ten opzichte van de relschoppers, 
als al diegenen die niet rellen, die niet plunderen zonder enige andere 
eigenschappen of verder sociaal weefsel. De gemeenschap is nergens te 
bekennen, behalve op die puur negatieve momenten: wanneer men zich moet 
afzetten tegen de ‘uitkeringsparasieten’, de ‘niet-assimilerende immigranten’, 
de ‘relschoppers en plunderaars’, de ‘politiek extremisten’. In een wereld waar 
gemeenschap alleen nog bestaat als een negatieve, rethorische constructie 
die moreel gewicht aan de veroordeling van datgene wat ze veroordeelt is het 
niet gek dat politieke gelul over (al dan niet nationale) identiteit, ‘wie we nog 
zijn’, etc. de talkshows domineert. In de woorden van de Greater Manchester 
korpschef: “Als een individu shoplift dan is dat slecht, maar als je dat in een groep 
doet is dat veel serieuzer... omdat het de maatschappij zelf bedreigt. We moeten 
eerlijk zijn hierover, als politieagenten zijn wij een dunne blauwe linie... het systeem 
werkt alleen als het overgrote deel van de mensen zich aan de wet houdt”. En het is 
alleen in deze dunne blauwe linie dat we nog de contouren van de oplichterij 
die voor gemeenschap door moet gaan kunnen ontwaren.

Het heeft dan ook alleen zin om de rellen, die van Londen als voorbeeld 
maar ruwweg generaliseerbaar naar deze gehele trend, niet te zien als een 
empiricistische chaos van feiten en statistieken, niet als een politiek-verteerbaar 
sociaal protest, maar als een zich ontvouwende reeks gebeurtenissen, 
overbepaald door een verzameling aan complexe omstandigheden, die op hun 
beurt de ruimte schiepen voor verdere sociaal explosieve confrontaties. Het 
overslaan van een reeks anti-politie demonstraties naar anti-politie rellen, 
naar de vestiging van politie-vrije zones, naar een ruimte voor plunderingen, 
naar het besmetten en aantrekken van verdere elementen die zich herkennen 
in het sentiment van de rellen of inhaken op de tot stand gekomen situatie, 
naar een op nationaal niveau in noodweer verkerend politieapparaat, naar 
een ruimte voor het tegen elkaar uitspelen van allerlei broedende conflicten 
en situaties die onder de ‘sociale vrede’ in de pan worden gehouden, naar 
een verdere verspreiding van zelforganisatie voor én tegen de rellen en het 
genereren van verdere rellen tussen die zelforganisaties en de politie, naar een 
grote opeenhoping van alles als het gapende zwarte gat in de ‘maatschappij’ en 
hoe verschrikkelijk dat allemaal wel niet is en het eindslot in de uitdovende 
vlammen en daaropvolgende repressie en massa-arrestaties.
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Met het ontvouwen van deze strijdcyclus strijd het proletariaat (zowel 
de resterende semi-’stabiele’ kern die naar de rand wordt geduwd als dat 
deel dat al lang uitgeworpen is) voor haar eigen reproductie als klasse op 
een manier die diezelfde reproductie als een beperking onder het kapitaal 
ondervind, haar eigen bestaansomstandigheden worden het limiet van haar 
strijd. Dit limiet komt het hardst naar voren in zowel de eisen-stellende 
strijd, zoals de wanhopige conflicten van Franse petrochemische arbeiders 
die dreigen hun fabrieken op te blazen[8] of die van textielarbeiders uit 
Bangladesh die het halve land in de fik steken[9], als in het spervuur van 
explosies in de grootstedelijke kruitvaten. Binnen deze conflicten zullen 
breuken ontstaan binnen de proletarische praktijken (zoals kort het geval 
was tijdens de gebeurtenissen van februari 2012 in Athene [10] of binnen 
de anti-CPE strijd in Frankrijk [11] en de recente gebeurtenissen in Turkije 
of Brazilie[12,13,17] of binnen de eerder genoemde rellen). Dit kan zich, 
bijvoorbeeld, manifesteren als een breuk tussen verschillende praktijken, 
waar nieuwe praktijken ontspringen uit de limieten van de oude (zoals 
het ‘binnensijpelen’ van de relpraktijken binnen de indignado’s/occupy 
bewegingen[18]) die op hun beurt de dynamiek van de crisis verder kunnen 
intensifieeren. De incapaciteit van het proletariaat om stabiele resultaten 
te produceren zal de verspreiding van praktijken die dit limiet in twijfel 
trekken tot gevolg moeten hebben, praktijken die de proletarische toestand, 
het bestaan van kapitaal en de klassenmaatschappij, in twijfel trekken. 
Dit staat lijnrecht tegenover de oude theorie en praktijk van het politieke 
programma en het ‘arbeiderisme’, waarvan de geesten enkel nog door 
activistische en radicale kringen lijken te waren. In de handelingen van de 
relschoppers en plunderaars is een embryonale vorm te ontwaren van een 
poging om zulke praktijken te ontwikkelen. Een tot mislukken gedoemde 
poging, om diverse redenen, maar toch een ‘sign of things that might come’. De 
revolutionaire potentie die men binnen zulke ontwikkelingen kan zien is 
die van de potentie voor communisering[1], potentie die voortkomt uit wat 
vandaag de dag nodig is om onze beperkingen te overstijgen.

“Als revolutionaire praktijk wordt [de communisering] gekarakteriseerd door 
het proletariaat dat, in haar strijd met het kapitaal, onmiddelijk de taak op 
zich neemt om de omstandigheden van haar eigen leven af te schaffen, i.e. 
al datgene wat het proletariaat tot een klasse maakt: eigendom, ruilhandel, 
werk, de Staat, etc. Zo’n revolutie zal zich niet voltrekken door het veroveren 
van de politieke macht noch door het overnemen van de productiemiddelen, 
zelfs niet als tussenstap in het proces. In tegendeel, het revolutionaire proces 
wordt gekarakteriseerd door het proces waarbij politiek en de economie, de 
waarde-vorm als sociale bemiddeling tussen individuen, worden afgeschaft en 
vervangen door communisme. 
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Het proletariaat werpt zich dus niet op als de dominante klasse, maar heft 
zichzelf op samen met alle andere klassen tenmidden van haar strijd tegen 
het kapitaal. Communisering komt niet uit de lucht vallen, noch arriveert 
het ‘uit de toekomst’; ze is een kwalitatieve sprong en een breuk met de vorm 
van de klassenstrijd die we dagelijks om ons heen zien (de strijd om lonen, 
arbeidsomstandigheden, etc.). Ze breekt uit op het moment dat proletariers 
gedwongen worden om communistische maatregelen te nemen tegen de 
klassenvijand: methoden waarmee het kapitaal vernietigd kan worden.” [19]

Dit soort maatregelen zullen hun vorm en inhoud krijgen door problemen 
die opgeworpen worden in de confrontatie zelf, problemen zoals de 
diepgewortelde mechanismes van sociale controle (en de behoefte daaraan) 
die reactionaire zelforganisaties opwierpen toen het staatsapparaat zich terug 
begon te trekken, problemen zoals de reproductie van de ruilhandel via de 
doorverkoop van geplunderde goederen, problemen zoals de afhankelijkheid 
van proletariers van diezelfde mechanismes (de staat, de loonarbeid, etc.) 
waarmee ze strijden, etc.:  

“Voor een opstand is de centrale vraag: hoe voorbij het point of no return 
te gaan. Onomkeerbaarheid van de opstand wordt bereikt wanneer de 
autoritaire behoefte naar autoriteit verslagen wordt, wanneer de kapitale 
dorst naar accumulatie verslagen wordt, wanneer de hegemonische drang 
naar hegemonie verslagen wordt. Dat is waarom het insurrectionaire proces 
in zichzelf de vormen van haar eigen overwinning, of juist die van haar 
nederlaag bevat.

Vernietiging alleen is nooit genoeg geweest om zaken tot het point of no return 
te brengen. Het zit juist in hoe men dit doet. Er zijn manieren van verwoesting 
die onherroepelijk de terugkeer van het vernietigde met zich meebrengen. 
Diegene die het lijk van een sociale orde schopt wekt gegarandeert haar 
professionele wrekers. Wanneer de economie geblokkeerd wordt, wanneer de 
politie geneutraliseerd wordt, is het belangrijk om zo min mogelijk mededogen 
te hebben in de omverwerping van de autoriteiten.

In deze tijden is het antwoord op de decentralisatie van de macht het einde 
van alle revolutionaire centraliteit. Er zijn nog vele Winterpaleizen over, 
maar die zijn eerder ontworpen om bestormd te worden door toeristen dan 
door opstandelingen. In onze levens kunnen we misschien Parijs, Rome of 
Buenos Aires overnemen en nog steeds de definitieve slag niet winnen. Rungis 
[20] overnemen heeft immers een veel groter effect dan het bezetten van het 
Elysee.” [21]
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De algemene les hier, iss dat er van de klassenstrijd naar revolutie slechts 
een kwalitatieve sprong mogelijk is, en geen lineaire doorgroei, en dat 
fixeren op zaken zoals politieke vormen al helemaal een doodlopend 
spoor is. Deze sprong is uiteraard geen instant-coffee achtige goddelijke 
tussenkomst, noch het idee dat proletariers zich uiteindelijk ‘bewust moeten 
worden’ dat er slechts ‘one solution: revolution’ is (dat typische ’revolutionaire 
bewustzijn’® dat ze plotseling in het gezicht moet slaan). Maar een sprong 
als het product van het ontvouwen van deze gebeurtenissen, het product 
van een samenkomst van meer en meer breuken binnen verschillende 
conflicten die hun limiet benaderen: de gemeenschappelijke beperking van 
de proletarische toestand. Er zijn diverse factoren die meespelen in het al 
dan niet successvol verspreiden van zulke breuken, zoals de mate waarin 
de staten (voornamelijk die in de Westerse ‘kern’-landen zoals Frankrijk, 
Engeland,Zweden, etc.) die geconfronteerd worden met de grootschalige 
rellen in staat zijn om een legitimisering en militarisering van de repressie 
tegen de meest rebelse elementen van de ‘overschotsbevolking’ op te bouwen. 
Maar ook de mate waarin en manieren waarop de instortende ‘middenklasse’, 
die prominent aanwezig in de ‘pleinbezettingsbewegingen’ [18] is (voornamelijk 
in de zogenaamde ‘tweede wereld’ of landen die op weg zijn daar naar af te 
glijden, zoals Turkije, Brazilie, Griekenland, Spanje, etc.), in het proletariaat 
zinkt en zich met haar vermengt, in hoeverre er een kruisbestuiving tussen 
beide praktijken bestaat die voorbij de limieten van beiden kan treden. De 
generalisering van de strijd zal niet te vinden zijn in de oude ‘klasseneenheid’ 
of haar hopeloze organisaties, maar in de verschillende praktijken die 
verscheidene aspecten van de productie, circulatie en reproductie van het 
kapitaal lam leggen, daarmee de proletarische toestand zelf destabiliserend. 
Deze samenkomst zal niet Politiek-met-een-hoofdletter P zijn. Ze zal zich 
niet kunnen kristalliseren en vastleggen in een bepaalde politieke vorm (iets 
wat een moment van afremming en daarmee contra-revolutie zou zijn) omdat 
iedere stabiele basis daarvoor weggeslagen is, omdat ze de klassenstrijd zelf 
keer op keer tegen zal komen als haar eigen beperking, tot op het punt dat 
alleen de voortdurende uitbreiding en vermenigvuldiging van zulke breuken 
een vorm van overstijging kunnen produceren: de kwalitatieve sprong van 
revolutie. Een sprong bestaande uit maatregelen die ofwel het kapitaal 
aanvallen en het volledige leven communiseren, ofwel volledig vermorzeld 
worden.

Jean Casseur, 2013
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Het tijdperk van de rellen - Blaumachen

Dit is een update van de tekst ‘De overgangsfase van de crisis: het tijd-
perk van de rellen’ en een introductie tot de huidige met rellen doorspek-
te periode, door de Griekse anti-staats communistische groep Blaumachen. 

Introductie
(September 2011)

Sinds het schrijven van de tekst ‘De overgangsfase van de crisis: het tijdperk van 
de rellen’, gepubliceerd in juni 2011 in nummer 5 van het blad blaumachen 
zijn er twee erg belangrijke gebeurtenissen voorgevallen in de ontwikkeling 
van de klassenstrijd. De eerste gebeurtenis was het ontstaan van de ‘indigna-
dos’ bewegingen in Spanje, Griekenland en Israel. De tweede was de uitbarst-
ing van rellen afgelopen augustus in Engeland. Deze twee gebeurtenissen 
zijn belangrijk in hun eigen recht maar vanuit ons oogpunt is het de relatie 
tussen de twee, i.e. de breuk tussen de handelingen van de deelnemers in 
deze bewegingen die van het grootste belang is. Het concept van de ‘breuk’ 
(écart) werd voor het eerst gebruikt door de groep Théorie Communiste: 

“Van strijd om bepaalde eisen naar revolutie kan er slechts een breuk zijn, een 
kwalitatieve sprong, maar deze breuk is geen mirakel, noch is het de simpele 
gewaarwording bij een deel van het proletariaat dat er niks anders gedaan 
kan worden behalve het ontketenen van een revolutie omdat al het andere 
gefaald heeft. ‘One solutoin, revolution’ is onzin symmetrisch ten opzichte van 
de ‘revolutionaire dynamiek’ van de strijd voor eisen. Deze breuk wordt ge-
produceerd door het ontvouwen van de strijdcyclus die haar voorafgaat en, 
kunnen we zeggen, daar nog steeds deel van is. Deze breuk is geprefigureerd in 
de vermenigvuldiging van scheuringen binnen de klassenstrijd tussen aan de 
ene kant het in twijfel trekken van het eigen bestaan als klasse door het pro-
letariaat in haar tegenstelling met het kapitaal en aan de andere kant de re-
productie van het kapitaal als resultaat van het simpelweg zijn van een klasse. 
Deze breuk is de dynamiek van deze strijdcyclus die bestaat op een empirisch 

verifieerbare manier.”  - Het huidige moment, Théorie Communiste
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“In het concept van ‘de breuk’ zijn er drie momenten: het idee van afstand, dat 
van beweging en dat van internaliteit. Afstand voor zover we het hebben over 
activiteiten die van elkaar onderscheiden kunnen worden en tegenover elkaar 
gesteld kunnen worden; beweging voor zover we het niet hebben met onaf-
hankelijke zaken die slechts op dezelfde plek naast elkaar bestaan maar over 
een kritische reflexiviteit/zelfreflectie over ‘actie als klasse’, wat ons brengt tot 
de derde nuance: het is een kwestie van een beweging en een afstand intern 
aan de activiteit van het proletariaat als klasse. Het is een kwestie van twee 
kanten (met als horizon niets anders dan het kapitaal / in tegenspraak met 
haar eigen reproductie als klasse) van dezelfde actie als klasse – de breuk is 
de dualiteit die zichtbaar wordt als beperking binnen het kapitaal van het 

bestaan als klasse.” - Roland Simon 

De breuk tussen de verschillende activiteiten in de strijd van de arbeidersklasse 
kan veel verschillende vormen aannemen: het kan een breuk zijn tussen prak-
tijken die in verschillende conflicten met dezelfde kapitalistische staat de 
kop opsteken (bijvoorbeeld, de opstand van december 2008 en de ‘indignados’ 
beweging in de zomer van 2011 in Griekenland). De activiteiten van een stri-
jd kunnen opgeworpen worden door het limiet van een andere en vervolgens 
kunnen beide verzamelingen activiteiten een breuk vormen (en niet slechts 
in de richting van de strijd zonder eisen, iets wat ongetwijfeld gerelateerd is 
aan de samenstelling van de deelnemers, i.e. de samenkomst van de strijdcy-
clus). Het kan een breuk zijn tussen verschillende activiteiten in een strijd: 

“In 2006, in Savar, 50km ten noorden van Dhaka, Bangladesh, werden twee 
fabrieken in brand gestoken en honderden anderen geplunderd en vernield na-
dat arbeiders drie maanden lang niet uitbetaald waren. In het begin eisten ze 
om in deze fabrieken te blijven werken met hogere lonen, maar toen ze gecon-
fronteerd werden met de delegitimisering van het stellen van eisen, begonnen 
ze hun eigen bestaan als proletariërs aan te vallen door de fabrieken in brand 
te steken of stuk te slaan. De breuk is niet slechts het in brand steken van de 
fabrieken; het is het tegenstrijdige gelijktijdig bestaan van zowel het stellen 
van eisen als de vernietiging van de productiemiddelen” - Tet communiser-

ingsperspectief, Blaumachen

De breuk kan ook verschijnen tussen de praktijken van de klassenstrijd die 
plaatsvindt in verschillende staten: “Deze verschillende aspecten zijn momen-
topnames van een totaliteit die ontstaat uit het feit dat de tweede fase van de 
herstructurering momenteel plaatsvindt en een snel groeiende overschotsbevolking 
produceert. Tegelijkertijd verhoogt het niet het aandeel van variabel kapitaal in 
het totale sociale kapitaal, i.e. het intensifieert de impasse van de crisis kwalitatief 
en kwantitatief en produceert hier geen ontsnapping aan.” - De overgangsfase 
van de crisis: het tijdperk van de rellen, Blaumachen
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Klassenstrijd is ongetwijfeld een tastbare realiteit voor het proletariaat 
van iedere staat: het proletariaat wordt uitgebuit door het kapitaal in de 
staat waar ze leeft, dus nemen ze de realiteit noodzakelijkerwijs waar als 
gerelateerd aan de bazen in hun staat. Echter, dit verschilt per staat (de 
Engelse politie is niet de Griekse politie, de specifieke kenmerken van de 
klassenstrijd in Engeland vereisen een ander soort politiewerk). Vanuit het 
communiseringsoogpunt (waarvoor de revolutie de zelfopheffing van het 
proletariaat is en niet de ‘emancipatie’ van arbeiders en het overgaan van 
de kapitalistische maatschappij in een ‘arbeidersmaatschappij’) is de breuk 
tussen strijdpraktijken die plaatsvinden in verschillende staten van groot 
belang. Hoewel het waar is dat het kroningsmoment van de reproductie van 
kapitaal, de productie van waarde en meerwaarde, op specifieke wijze en af-
gezonderd plaatsvindt in iedere staat, is het bestaan an sich van iedere staat 
slechts mogelijk vanwege haar speciale relatie met de andere kapitalistische 
staten, i.e. haar integratie in een bepaalde positie in de globale articulatie 
van staten, zodanig geproduceerd door de competitie tussen de verschil-
lende nationale kapitalen en de (speciale) competitie tussen kapitalistische 
staten. Het proletariaat moet haar staat en haar bazen confronteren, maar 
door de globale articulatie van het totale sociale kapitaal van alle staten 
(wat uiteraard vol zit met tegenstellingen en conflicten) buit de kapitalis-
tische klasse het hele proletariaat uit. De revolutie als afschaffingproces van 
waarde en de afschaffing van de staat zal ieder staatsmechanisme parallel 
aanvallen en zal noodzakelijkerwijs de specifiekheid van de verschillende 
staten vernietigen (en zal geen arbeidersstaat vestigen of parallelle vormen 
van ‘productie onder zelfbeheer’), ze zal een noodzakelijkerwijs globaal 
karakter hebben.

De breuk tussen praktijken die de kop op steken in verschillende conflicten en 
tussen de praktijken binnen een specifiek conflict produceert, in onze strijdcy-
clus, zowel het behoren tot een klasse (haar ‘klasse-behoren’) als een externe 
beperking als het overstijgen van deze strijdcyclus (vanuit ons oogpunt 
wordt dit geproduceerd als een opheffing van het behoren tot een klasse, 
een communiserende revolutie). We benadrukken de relatie tussen strijd-
praktijken: 

“Wat van belang is, is het herkennen van de breuk tussen activiteiten en niet 
slechts van een activiteit als ‘revolutionair’ of ‘niet revolutionair’. Zo’n onder-
scheid bestaat simpelweg niet voor de revolutie en haar aanroep kan slechts 
de noodzakelijke ideologische zelfreflectie zijn van de uitvoerders van verschil-
lende uiteenlopende praktijken.” - Het communiseringsperspectief, Blau-

machen
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De eisen stellende activiteiten van proletariërs binnen de revindicatieve 
strijd zijn niet langer efficiënt en het historische proces wat hiertoe geleid 
heeft is hun relatie met de strijdpraktijken zonder eisen: zodoende breken 
er meer en meer rellen los. De historische route van de strijdcyclus wordt 
bepaald door de deelname van meer en meer proletarische lagen in de strijd, 
maar deze deelname wijst niet op een nieuwe klasseneenheid: de specifieke 
breuk tussen activiteiten, degene die geproduceerd wordt tussen conflicten 
die parallel plaatsvinden of binnen een enkele strijd, bepaalt het niveau van 
de ontwikkeling van de tegenstelling (als klasse van de kapitalistische pro-
ductiewijze en daarmee de revolutionaire klasse). De ontwikkeling en trans-
formatie van de breuken tussen de activiteiten binnen de strijd is in zichzelf 
het historische proces dat het overstijgen van deze strijdcyclus produceert. 

Terwijl deze strijdcyclus zich ontwikkelt, strijd het proletariaat, in de con-
text van de breuk tussen de strijdpraktijken van bepaalde delen van het pro-
letariaat, voor haar reproductie als klasse en wordt ze tegelijkertijd gecon-
fronteerd met haar eigen reproductie (haar ‘klasse-behoren’) extern aan 
haar als beperking binnen het kapitaal, i.e. ze strijd tegelijkertijd voor en 
tegen haar eigen reproductie (dit is de breuk als een interne relatie tussen 
activiteiten binnen dezelfde strijd en tussen de praktijken van verschillende 
conflicten). De kristallisatie van deze tegenstelling/identiteit in specifieke 
praktijken en activiteiten wordt steeds duidelijker en het lijkt erop dat dit 
gewelddadige conflicten binnen de strijd gaat produceren. 

In deze tekst analyseren we de huidige samenloop van omstandigheden (tot 
en met het uitbarsten van de beweging in Spanje in mei 2011). Met het in-
troduceren van de term ‘het tijdperk van de rel’ definiëren we de overgangs-
fase van de crisis en de crisis van deze overgangsfase: 

“Recente strijd reflecteert de twee basisaspecten van het proces dat de revolut-
ie van de huidige periode produceert: ten eerste, de delegitimisering van eisen, 
i.e. het stellen van eisen wordt omgezet in een onderdeel van de reproductie 
van klassen, iets wat gemarginaliseerd en onderdrukt neigt te worden, en ten 
tweede, de interne afstand tussen proletarische activiteiten in de ontwikkeling 
van de klassenstrijd. Deze twee aspecten van de klassenstrijd worden opge-
worpen in iedere zone van het kapitaal, ondanks al hun verschillen, en wordt 
opgelegd door de objectiviteit van het kapitaal, de economie. We kunnen ons 
de voorspelling veroorloven dat we het tijdperk van de rel ingaan, dat een 
extreem gewelddadig overgangstijdperk zal zijn. Ze zal de reproductiecrisis 
van het proletariaat definiëren, en daarmee van het kapitalisme, als een bel-
angrijk structureel element van de komende periode. Met ‘rellen’ bedoelen we 
de strijd met eisen of zonder eisen die gewelddadige vormen aan zal nemen en 

stedelijke omgevingen zal transformeren in gebieden van onrust; 
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de rellen zijn niet de revolutie, zelfs de opstand is niet de revolutie, hoewel ze 
het begin van een revolutie kan zijn. De interne afstand tussen proletarische 
activiteiten versterkt alle sociale tegenstellingen en creëert een zelfversterkend 
proces van groeiend conflict dat meer en meer delen van de arbeidersklasse 
zal opslokken en de staatsrepressie zal laten intensifiëren. Het specifieke aan 
dit ‘tijdperk’ is dat de dynamiek van de strijd geen stabiele resultaten kan 
produceren. In elk geval zal de strijd van het proletariaat onvermijdelijk haar 
tegengestelde klasse reproduceren en hun eigen klassenbestaan als een klasse 
van proletariërs. Het limiet van deze strijd is nu het feit dat het klassenstrijd 
is. De enige garantie om dit limiet te overstijgen is een praktische aanval tegen 
het kapitaal, iets wat identiek is met een aanval op het hele bestaan van het 

proletariaat als klasse”

De rellen in Engeland bevestigen de analyse over ‘het tijdperk van de rellen’ 
en ze duiden een historische mijlpaal voor het overstijgen van de huidige 
strijdcyclus aan. Het is erg moeilijk om de reeks November 2005 (Frankri-
jk) – December 2008 (Griekenland) – Augustus 2011 (Engeland) te negeren, 
zelfs als men tot nu toe probeerde om er niet op te letten. Specifieke prak-
tijken die in deze historische reeks de kop op steken (plunderingen, het in 
brand steken van bedrijfspanden en politiebureaus) geven het uitgesloten 
subject aan, van de structureel geproduceerde overschotsbevolking in de 
huidige accumulatiecyclus. Deze praktijken bevestigen het ‘eind van het 
activisme’[1] als een specifieke vorm van het huidige limiet van de klassen-
strijd. In Frankrijk liet de stedelijke ghettoisering (opgebouwd door de staat) 
van de uitgesloten proletariërs geen ruimte voor het naast elkaar bestaan 
van de ‘autonome’ (ten opzichte van het kapitaal) activisten en de opstan-
delingen. In Griekenland produceerde de ontmoeting tussen de activisten 
en de immigranten en middelbare scholieren een specifiek samenzijn: in 
die dagen overstegen sommige activisten door middel van hun eigen prak-
tijken hun activisme en ‘alternativisme’. In Engeland was stedelijke plan-
ning geen obstakel voor zo’n ontmoeting maar het specifieke alternativisme 
van het milieu was compleet irrelevant voor de praktijken van de plunder-
aars (de kritiek van sommige activisten omtrent plunderpraktijken was zo 
intens dat ze in sommige gevallen een praktijk an sich werd, en sommigen 
van hen namen deel aan de mediagerichte ‘opruimrondes’ na de rellen). 

De ‘indignados’/’verontwaardigden’ bewegingen bevestigen het ‘einde van het 
radicale democratisme’ [1], ze zijn simpel gezegd een explosie van de tegenstel-
ling daarvan. De crisis van 2008, als een globaliseringscrisis, maakte het mogelijk 
voor het radicale democratisme om te herstellen na een lange afwezigheid (sinds 
2003) en om door middel van haar eigen overwinning vernietigd te worden. 
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Deze bewegingen zijn erg breed in termen van samenstelling (variërend van 
jonge proletariërs die – slechts in theorie – klaar zijn om de arbeidsmarkt 
op te gaan tot rap proletariserende petit-bourgeois en zakenlui) en in ter-
men van eisen (variërend van een nieuwe regulering van het kapitalisme 
tot een alternatief bestuur van het kapitalisme, wat vaak beschreven wordt 
met het woord democratie en wat voorvoegsels). De overwinning van het 
radicale democratisme is dat deze brede samenstelling uitgedrukt wordt 
in haar massaalheid en in het feit dat de woorden die gebruikt werden door 
de activistische avant-garde in het verleden nu overheersen. Wat ‘radicaal’ 
leek eind jaren ’90 – begin 2000 (zelforganisatie, arbeiderscontrole over 
de staat, volledige afkeer van politieke partijen, ‘directe’ democratie) is nu 
banaal in deze bewegingen (als gevolg hiervan hebben deze woorden niet 
langer de oude ‘radicale’ inhoud). Beide kanten van deze overwinning zijn 
in feite de vernietiging, of nauwkeuriger gezegd, de interne omverwerp-
ing, de ineenstorting van het radicale democratisme. De masaalheid, zoals 
verwacht, slaagde er niet in om de beweging zichtbaar te maken voor de 
staat, laat staan om haar eisen te ‘legitimeren’. De ‘radicale’ woorden waren 
niet in staat om te verbergen dat ze geen enkele inhoud hadden: niemand 
denkt nog langer dat deze woorden iets in zichzelf kunnen betekenen, nie-
mand gelooft meer dat ‘een andere wereld mogelijk is’ (zonder de vernietig-
ing van deze wereld dan). In de tweede fase van de herstructurering (zie de 
tekst ‘de overgangsfase van de crisis: het tijdperk van de rellen’) is het ant-
woord van de staat op deze indrukwekkende invasie van ‘verontwaardigde’ 
bewegingen in de publieke ruimte geen ‘nieuwe’ regulering van de kapi-
taalrelatie; ze is op de een of andere manier eerlijk en tactloos: de politie.

Wat het belangrijkste is aan de toekomstige ontwikkelingen van de crisis en 
klassenstrijd is de ontwikkeling van de relatie tussen de praktijken in Enge-
land en de praktijken van de ‘verontwaardigden’. Deze relatie wordt van pri-
mair belang vanwege de onvastheid tussen deze twee geproduceerde subject-
en (werkeloosheid en precariteit als kern van de loonrelatie). De vorm van het 
nieuwe limiet (de politie, klasse-behoren als externe dwang) produceert, als 
overgangsfase, een specifieke vorm van strijd die wij proberen te beschrijven 
met de term ‘rel’. ‘Rellen’ omringen de beweging van de ‘verontwaardigden’ en 
doordringen hen uiteindelijk en produceren breuken tussen de praktijken van 
deze bewegingen. De dialectiek van de breuk grijpt koortsachtig om zich heen…

Blaumachen, 2011

[1] ‘The present moment’, Theorie Communiste – SIC I, international journal for 
communisation
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Plaza – Riot - Commune - Research & Destroy

Deze tekst, geschreven in 2011, gaat in op de relatie tussen de huidige crisis, de 
anti-bezuinigingsstrijd, de pleinbezettingsbewegingen, de rellen en de weg uit dit 

moeras, het perspectief van de opbouw van de ‘beweging van de communes’.

Wij zijn de verlaten generatie, de verraden generatie. Aangespoeld aan de 
kust van het heden door de storm van 150 jaar mislukte opstand, door het 
scheepswrak van de arbeidersbeweging, door het instorten van honderden 
politieke projecten. Maar het zijn niet slechts onze voormalige vrienden 
die vertrokken zijn. Vandaag de dag vluchten zelfs onze vijanden voor ons, 
verlaat zelfs het kapitaal ons: geen minimale beloftes meer, geen recht op 
uitbuiting meer, geen recht meer op de kettingen van de loonslavernij. 
Verlaten begroeten we deze wereld door haar aan haar lot over te laten.

De mogelijkheid om onze middelen op onze doelen af te stemmen bestaat 
niet langer, onze acties onderbrengen aan het rationele en praktische is 
niet langer mogelijk. Het huidige tijdperk van bezuinigingsharnassen 
betekent dat om de meest magere eisen te kunnen stellen zelfs sociaal-
democraten stenen zullen moeten werpen. Verraden door de democratie, 
verraden door socialistische technocraten, verraden door het anarchistisch 
idealisme, verraden door het gortdroge fatalisme van het linkscommunisme. 
Wij zijn niet de 99%. We zijn godverdomme helemaal geen percentage. 
We tellen niet eens mee. Als we überhaupt enige macht hebben is dit om-
dat we de vijanden zijn van alle ‘meerderheden’, de vijanden van het zoge-
naamde ‘volk’. Zoals het oude liedje gaat, we zijn niks en moeten alles worden. 

Ondanks het feit dat het een fundamentele eigenschap van het kapitalisme 
is dat iedere generatie van haar slachtoffers het verder overleven van het 
kapitalisme dan een paar decennia belachelijk achtte, is het verschil tussen 
hen en ons dat in ons geval het gewoonweg waar is. Vandaag de dag kunnen 
niet eens de hielenlikkers van het kapitaal een overtuigend plaatje schilderen 
van een toekomst gebaseerd op markten en lonen – alle sciencefiction utop-
ieën van vliegende auto’s en robot bedienden lijken belachelijker dan ooit. 
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Nee, de toekomst rijdt ons slechts tegemoet als een eindeloze verzameling 
ruines, als totale ineenstorting, als brandend metaal in de woestijn. Het is 
makkelijker om het einde van het leven op aarde voor te stellen dan een eigen 
gelukkige oude dag.

Dit is waarom angst over het impliciete étatisme van de anti-bezuinig-
ingsstrijd ongegrond is. Met uitzondering van een paar achterlijke activisten 
en media ideologen begrijpt iedereen maar al te goed dat de Keynesiaanse 
kaart lang geleden uitgespeeld is, verspeeld aan oorlogen en bailouts, het 
slachtoffer van haar eigen monsterlijke ‘succes’. Er komt geen wederge-
boorte van de verzorgingsstaat, er komt geen ‘herindustrialisering’ van de 
samenleving. Zoveel is duidelijk: als de staat gaat uitbreiden, dan breidt ze 
uit als portofascistische bezuinigingsstaat. Er is ook niet langer sprake van 
‘links’ op wat voor zinnige manier dan ook, als kracht die de huidige wereld 
anders probeert te managen, zogenaamd uit naam van ‘de arbeiders’ of ‘het 
volk’. Die radicalen die het, moe van de zwakheid van de loyale oppositie, 
idee hadden het op zich te moeten nemen om ‘links’ te vernietigen komen 
erachter dat hun hele bestaan gebaseerd is op deze oude, verdwenen vija-
nd. Er is niks over van ‘links’: slechts de gigantische moedeloze menigte van 
‘het midden’, met enkele wilde en richtingsloze conflicten aan de randen. 

De hopeloosheid van iedere poging om de staat van haar huidige koers af 
te duwen, het besef dat zelfs een kleine hervorming van het systeem collec-
tief geweld nodig heeft van bijna revolutionaire intensiteit, het besef dat we 
idioten zouden zijn om zo ver te gaan en dan te stoppen voor de revolutie 
– dit alles geeft veel anti-bezuinigings conflicten een vreemde wanhoop en 
intensiteit. Onze hoop is te vinden in deze hopeloosheid zelf, in het feit dat, 
in de huidige cyclus van strijd, middelen volledig losgekoppeld zijn geraakt 
van de doelen. Tactieken komen niet langer overeen met hun uitgesproken 
doeleinden. In Frankrijk, als antwoord op de voorgestelde verhoging van de 
pensioenleeftijd, barricaderen studenten hun scholen, verwarren rondtrek-
kende blokkades de politie en wordt stadscentrum na stadscentrum gevuld 
met rellen. In Groot-Brittannië en Italië trekken conflicten in het hoger 
onderwijs tienduizenden jongeren aan die geen enkel uitzicht op een univer-
sitaire studie hebben, noch enige interesse daarin als het erop aankomt. Alle 
politieke calculus die probeert ideeën aan tactieken te koppelen, denken aan 
doen is onmogelijk geworden. Denken we nu echt dat de Franse jeugd zich 
zulke diepe zorgen maakt wat er met ze gebeurd als ze ooit met pensioen kun-
nen? Denkt de gemiddelde jongere dat de huidige sociale orde het nog zo lang 
uithoudt? Nee, ze zijn hier om het tempo op te voeren, om de hele zooi richt-
ing de rand te duwen. Omdat het makkelijker is om het einde van de wereld 
voor te stellen dan met pensioen gaan. Omdat eigenlijk alles beter is dan dit.

*
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Voor de neo-Leninistische ‘filosofen’ die hun culten bouwen in de ver-
steende omhulsels van de stervende universiteiten is een dergelijke on-
mogelijkheid om de middelen op de doelen aan te passen slechts een bar-
rière. Waar is het revolutionaire programma in Egypte, vragen ze zich af, 
waar is het programma van de Britse of Griekse rellen? Wie zal deze licha-
men disciplineren voor hun laatste aanval op de paleizen en forten? Voor 
zulke denkers kunnen alleen ideeën de doelmatigheid van zulke lichamen 
garanderen. Alleen een idee – het idee van communisme[1], zoals sommi-
gen zeggen – kan deze lichamen de juiste verbinding tussen middelen en 
doelen laten maken. Maar communisme is geen idee noch een idealisme 
– het is de bevrijding van lichamen onder het juk van alle abstracties van-
daan. Gelukkig zijn we schichtige, goddeloze en vluchtige mensen. We 
hebben moeite met luisteren. Voor ons is het communisme materieel of 
het is niks. Het zal een verzameling onmiddellijke handelingen zijn, on-
middellijke bevredigingen of helemaal niks. Als we discipline en organi-
satie vinden zal dat voortkomen uit wat we doen, niet uit wat we denken. 

Met ‘het idee’ bedoelen de ‘filosofen’ zoiets als ‘de partij’. Ze zijn er op gebrand 
om zichzelf en hun ideeën te laten gelden, als structuur en sociale vorm. Ze 
proberen het oude verbond tussen ‘de intelligentsia’ en ‘de arbeidersbeweg-
ing’ te hersmeden. Maar er is geen intelligentsia meer en er is zeker geen 
sprake meer van een arbeidersbeweging. De complete structuur van verpli-
chtingen – christelijk in haar oorsprong – waar de klassieke programma-
tische partijen op waren gebouwd bestaat niet langer, omdat het kapitaal 
moraliteit niet langer nodig heeft. Er is handelen voor onszelf; er is handelen 
met anderen; maar er is geen constant handelen voor anderen, uit verplichting.

*

Onze ongedisciplineerdheid betekent dat onder de politieke ideeën al-
leen dat ene idee dat, van nature, voorbestemd is altijd een idee te bli-
jven enig terrein kan winnen: de democratie. Van Tunesië tot Egypte, 
van Spanje tot Griekenland, van Madison tot Wall Street, keer op keer 
gaan de “pleinbewegingen” gebukt onder het dode gewicht van dit code-
woord.  Democratie, de naam voor de betovering van mensen door hun 
eigen beeld, door haar potentie voor eindeloos uitstel. Democratie, een 
besluitvormingsproces verworden tot politieke zijnsleer, op zo’n mani-
er dat de vorm zelf, de vorm van het besluit, de inhoud an sich geworden 
is. We besluiten democratisch om democratisch te zijn! Het volk kiest zichzelf!
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In het huidige tijdperk – het tijdperk van de bezuinigingsbankschroeven en 
de werkeloosheidseconomie – vind de ‘radicale democratie’ haar ideale cen-
trum in de grootstedelijke pleinen. Het plein is de materiële belichaming van 
haar idealen – een lege plek voor een  lege vorm. Via het plein gehoorzaamt 
de ‘radicale democratie’ haar scheppingsmythe, die van de agora, de vergaderp-
laatsen van het oude Griekenland die tevens dienden als marktplaatsen (zo-
dat de zinnen “Ik winkel” en “Ik spreek in het openbaar” nagenoeg identiek 
waren). Deze pleinen zijn echter niet de broeierige markten vol van econo-
mische en sociale transacties maar schoongeveegde ruimtes, uitgestrekte 
velden van beton en leegte, misschien met een enkele fontein hier en daar. 
Dit zijn ruimte die opzij geschoven zijn door de scheiding van het ‘politieke’ 
van de economie, de markt. Nergens is dit duidelijker dan in de meest recente 
aflevering van de “pleinbeweging” – Occupy Wall Street – die poogde om, 
nogal terughoudend, de echte agora, de echte handelsruimte, te bezetten maar 
eindigde in een klein recreatiepark aan de rand van Wall Street, ingesloten 
door de politie. Dit is wat de nieuwe wereld bouwen in de huls van de oude 
vandaag de dag betekent – een openbare vergadering omringd door agenten.

Als er hoop te vinden is in deze manifestaties, ligt die in de vormen van wed-
erzijdse hulp die daar bestaan, de experimenten die mensen  ondernemen 
om in hun eigen behoeften te voorzien. We zien nu al hoe de bezettingen 
tegen hun zelf opgelegde limieten aangeduwd worden en in conflict met de 
politie worden geduwd ondanks hun gezworen pacifisme. De pleinbezettin-
gen – met al hun tegenstellingen – zijn slechts een gezicht van de huidige 
loskoppeling van middelen en doelen. Beter gezegd, zij vertegenwoordigen 
een situatie waarin middelen niet zozeer worden verdreven als wel worden 
gesublimeerd, aanwezig als het object van een vage symbolisering op zo’n 
manier dat de bijeenkomsten een toekomstig moment van opstand zijn gaan 
symboliseren of prefigureren. Op haar ergst zijn ze logge machines van ein-
deloos uitstel. Op hun best dwingen ze hun deelnemers om daadwerkelijk 
dat gene te grijpen waarvan ze geloven dat ze dat slechts mogen begeren.

Hoe ver weg is Egypte, de vermeende start van deze serie gebeurtenissen. 
Daar was de eerste vergadering, bewust, een daad van symbolisch geweld 
waarbij iedereen wist dat een confrontatie met de staat en haar geweldsappa-
raat onvermijdelijk was. En toch bleef ook daar de scheiding van de economie 
– van de manieren waarop onze behoeften worden vervuld – in de opstand 
gegraveerd. Met andere woorden, de Egyptische opstand werd niet omge-
bogen naar de politieke sfeer maar begon daar. En alle andere afleveringen 
in de zogenaamde ‘pleinbeweging’ herhaalden deze primaire ontwrichting, 
of ze nu verlamd worden door pacifisme en ‘democratisme’ zoals in Spanje 
of dat ze nu hun eisen in materiële vorm voorstellen zoals in Griekenland.
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Dit brengt de pleinbezettingen in verbintenis met niet alleen de volledige 
ontwikkeling van het orthodox Marxisme, het Leninisme, het Maoisme, 
etc. dat de verovering van de staatsmacht voorop en centraal stelt maar ook 
maar haar schijnbare spiegelbeeld op dit historische moment: de rellen van 
Athene, Londen en Oakland die de namen van Alexis Grigoropoulos, Mark 
Duggan en Oscar Grant dragen behandelen de politie en staatsmacht als 
zowel oorzaak en gevolg, provocatie en object van woede. Hoewel de plun-
deringen die altijd bij zulke uitbarstingen komen kijken de weg wijzen naar 
een grondigere onteigening zijn deze rellen, ondanks dat ze de meest on-
middellijke en antagonistische acties lijken te symboliseren, ook gebonden 
door een soort symbolisatie, de symbolisatie van het negatieve, wat zegt 
wat het wilt door een lange litanie, in woorden van vuur en gebroken glas, 
wat ze niet wilt: niet dit, niet dat. We hebben hun limieten reeds gezien, 
in Griekenland – zelfs het afbranden van alle banken en politiestations 
was niet genoeg. Zelfs toen traden ze richting een open ruimte, een plein, 
schoongeveegd door hun eigen onophoudelijke negaties, waar de negatie zelf 
een limiet was. Maar wat dan? Wat moeten we dan doen? Hoe gaan we door?

Tussen het plein en de rel, tussen de meest zoetsappige bevestiging en de 
zwartste negatie – is waar we onszelf vinden. Twee paden openbaren zich 
aan ons: ieder van hen, op haar eigen manier, een afwijking van het bran-
dende hart van de zaak. Aan de ene kant het eindeloze proces van overleg 
dat uiteindelijk, in haar vernauwing tot een gemeenschappelijke deler, moet 
arriveren op de enige eis die mogelijk is: een eis voor wat er al is, een eis 
voor de status quo. Aan de andere kant de begeerte zonder object die niks 
in de hele wereld vindt dat haar schreeuw om vernietiging beantwoord.

De ene vlam sterft omdat ze haar eigen brandstof blust. De andere omdat 
ze geen zuurstof kan vinden. In beide gevallen is wat ontbreekt een con-
crete beweging richting de bevrediging van behoeften zonder loon of 
markt, geld of dwang. De openbare vergadering wordt echt, verliest haar 
slechts theatrale karakter, op het moment dat haar discours zich richt op 
de bevrediging van behoeften, als ze zich richt op het overnemen van hui-
zen en gebouwen, het onteigenen van goederen en middelen. Op dezelfde 
manier ontdekt de rel dat het daadwerkelijk vernietigen van de ‘com-
modity’ en de staat betekent dat er een terrein moet worden geschapen 
dat compleet onbewoonbaar is voor zulke zaken, volledig vijandig ten 
opzichte van de loonarbeid en overheersing. We doen dit door een situ-
atie te faciliteren waarin er, simpel gezegd, genoeg is van wat we nodig heb-
ben, waar er geen roep voor ‘rantsoenering’ of ‘matiging’ is, geen vereiste 
om perfect te balanceren wat een persoon gebruikt en de andere maakt. 
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Dit is de enige manier waarop een opstand kan overleven en de herinvoering 
van markt, kapitaal en staat (of een andere economisch stelsel gebaseerd op 
klassen en overheersing) kan afwenden. Op het moment dat we incapabel bli-
jken om in de behoeften van iedereen te voorzien – jong en oud, gezond en ziek, 
fanatiek en ongedwongen – creëren we een situatie waar het slechts een kwes-
tie van tijd is voordat mensen de terugkeer van de oude tirannie gaan accept-
eren. De taak die voor ons ligt is vrij simpel en monsterachtig moeilijk: op het 
moment van crisis en ineenstorting, moeten we manieren die onze behoeftes 
en begeertes bevredigen instellen die niet op lonen noch op geld, niet op ged-
wongen arbeid noch op boekhoudkundige beslissing berusten en we moeten 
dit doen terwijl we onszelf verdedigen tegen iedereen die ons in de weg staat. 

Research & Destroy, 2011

[1] Met ‘het idee van communisme’ refereert het Research & Destroy collectief aan 
het boek ‘the idea of communism’ (http://www.versobooks.com/books/513-the-idea-
of-communism) en aanverwante trends, waarin een poppenkast van (post-)Leninis-
tische academici zoals ‘closet stalinist’ Slavoj Žižek, voormalig Maoist Alain Badiou, 
en post-autonomisten Michael Hardt en Antonio Negri wordt opgevoert. Dat het 
boek zegt een ‘all-star cast of radical intellectual (..), leading political philosophers 
of the Left’ op te voeren (en dat voor de prijs van maar €20,99!) spreekt boekdelen.
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Communiqué uit een afwezige toekomst  
- Research & Destroy

Deze tekst werd geschreven tijdens de Californische studentenbeweging in 2009, 
die met haar bezettingen een van de inspiratiebronnen van de tactieken van de Oc-

cupybeweging vormde. 

I 

Net zoals de samenleving waarvoor ze de loyale dienaar speelde, is de univer-
siteit failliet. Dit failliet is niet langer slechts financieel. Ze is het teken van 
een fundamenteler onvermogen, zowel politiek als economisch, dat er al lang 
aan zat te komen. Niemand weet nog waar de universiteit voor dient. Dit voe-
len we intuïtief aan. Weg is het oude project van het opvoeden van een be-
schaafde en opgeleide burgerij; weg, is nu ook het competitievoordeel dat de 
diplomahouder ooit hield op de banenmarkt. Dit zijn nu slechts fantasieën, 
spookachtige overblijfselen die kleven aan slecht onderhouden gangpaden. 

Ongerijmde architectuur, de geesten van vergane idealen, het vergezicht 
van een dode toekomst: dit zijn de overblijfselen van de universiteit. Tus-
sen deze ruines vinden de meesten van ons niet meer dan een verzameling 
klagerige gewoontes en plichten. We bewegen ons traag voort door de ver-
plichte testen en projecten met de soort gedachteloze en onveranderlijke 
gehoorzaamheid dat steunt op gemompelde wrok. Niets is nog langer inter-
essant, niks kan zich nog laten voelen. De wereld – met haar historische pa-
rade van catastrofen, is niet veel echter dan de ramen waarin ze verschijnt. 

Voor diegenen wiens jonge jaren vergiftigd werden door de national-
istische hysterie die volgde op de aanslagen van 11 september is de open-
bare toespraak niets meer dan een verzameling leugens en de publieke 
ruimte een plek waar dingen kunnen ontploffen (ondanks het feit dat ze 
dat nooit doen). Getroffen door de vage begeerte naar iets te gebeuren 
– zonder ons ooit in te beelden dat we dit zelf zouden kunnen doen – 
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werden we gered door de zachte homogeniteit van het internet, een toev-
luchtsoord vindend onder vrienden die we nooit zagen, wiens hele bestaan 
een verzameling uitroeptekens en infantiele plaatjes is, wiens enige discours 
het geroddel van de koopwaren is. Veiligheid en comfort waren onze sleu-
telwoorden. We gleden door de wereld van vlees en bloed zonder aanger-
aakt of bewogen te worden. We hoeden onze leegheid van plek naar plek.

Maar we dankbaar zijn voor deze armoede: demystificatie is nu een toe-
stand, geen project. Het universiteitsleven verschijnt eindelijk aan ons 
zoals het altijd al geweest is: een machine voor de productie van gehoor-
zame producten en consumenten. Zelfs onze ontspanning wordt een vorm 
van werktraining. De idiote corpsballen die zichzelf een delirium zuipen 
doen dit met de toewijding van advocaten die nachtelijke overuren mak-
en. De kinderen die joints rookten en spijbelden op de middelbare school 
slikken nu Adderall om test na test en huiswerkproject na huiswerkpro-
ject af te werken. Wij houden de diplomafabriek draaiende op de tredmo-
lens in de sportschool. We rennen onvermoeibaar in elliptische cirkels. 

Het is dan ook onzinnig om de universiteit te zien als een ivoren tor-
en in Arcadia, als ofwel idyllisch of ijdel. “Work hard, play hard” was 
het al te enthousiaste motto van een generatie in training voor … wat? 
– Hartjes tekenen in cappuccinoschuim of namen en nummers in data-
bases invoeren. De glimmende technotoekomst van het Amerikaanse ka-
pitalisme werd al lang geleden ingepakt, verkocht en op transport naar 
China gezet voor een paar extra jaar geleende rommel. Een universiteitsdi-
ploma is tegenwoordig nog minder waard dan een aandeel General Motors. 

We werken en we lenen om te werken en te lenen. En de banen waar we 
naartoe werken zijn de banen die we al hebben. Bijna driekwart van de stu-
denten werkt tijdens hun opleiding, een groot deel hiervan fulltime; voor de 
meesten is het werkgelegenheidsniveau wat we behalen tijdens onze studie 
hetzelfde als wat ons te wachten staat na ons afstuderen. Ondertussen ver-
garen we geen opleiding maar een schuld. We werken om geld te verdienen 
dat we al uitgegeven hebben, en onze toekomstige arbeid is l lang verkocht 
op de ergste markt die er bestaat. De gemiddelde studentenschuld steeg 20 
procent in de eerste vijf jaar van de 21e eeuw – 80 tot 100 procent voor al-
lochtone studenten. Het studentenkredietvolume – een cijfer omgekeerd 
evenredig aan de publieke investeringen in het onderwijs – steeg bijna 800 
procent van 1977 tot 2003. Wat ons geleende onderwijs voor ons koopt is het 
privilege om maandelijkse aflossingen te betalen voor de rest van ons leven. 
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Wat we leren is de choreografie van het krediet: je kunt niet naar je col-
lege gaan zonder nog een stukje plastic met 20 procent rente aangeboden 
te krijgen. De studenten financiën van gisteren kopen hun zomerhuizen 
met de kille toekomst van de studenten geesteswetenschappen van vandaag.

Dit is het vooruitzicht waar we ons sinds de basisschool op voorbereiden. 
Diegenen van ons die hier kwamen om onze voorrechten vast te laten leg-
gen gaven onze jeugd over aan een stortvloed van leraren, een vloedgolf 
van psychologische tests, verplichte maatschappelijke stages – het cynis-
che samenraapsel van halve waarheden om tot een goed afgeronde aan-
bevelingsbrief te komen. Niet verbazend dat we meteen begonnen met on-
szelf de vernieling in te helpen op het moment dat we ontkwamen aan de 
veeprikker van de ouderlijke controle. Aan de nadere kant weten diegenen 
van ons die hier kwamen om de economische en sociale achtergesteldheid 
van hun families te ontstijgen dat er voor ieder van hen die het ‘maakt in 
het leven’, er tien anderen hun plek in nemen – dat de logica die van een 
zero-sum game is. Verder blijft socio-economische status de beste voor-
spellende factor voor studentenprestatie. Diegenen van ons uit de demo-
grafische groepen de ze ‘immigranten’, ‘minderheden’ of ‘allochtonen’ noe-
men werd verteld dat er sprake was van een aristocratie van verdiensten. 
Maar we weten dat we gehaat worden niet ondanks alles wat we bereiken, 
maar precies daarom. En we weten dat de circuits waarmee we ons kun-
nen ontworstelen aan het geweld van onze oorsprong slechts de ellende 
van het verleden reproduceren in het heden, voor anderen, ergens anders. 

Als de universiteit ons vooral leert hoe we ons in de schulden moeten steken, 
hoe we onze arbeidskracht moeten verspillen, hoe we ten prooi moeten val-
len aan kleinzerige neuroses, dan leert ze ons daarmee goede consumenten 
te zijn. Onderwijs is een product zoals alle anderen dat we willen zonder 
ons hier zorgen over te hoeven maken. Het is een ding en maakt haar kop-
ers tot dingen. Iemands toekomstige positie in het systeem, iemands relatie 
tot anderen, wordt eerst en vooral gekocht met geld en daarna met de 
demonstratie van gehoorzaamheid. Eerst betalen we, dan ‘werken we hard’. 
En daar bevind zich de splitsing: men is tegelijkertijd commandant en on-
derdanige, consument en geconsumeerde. Het is het systeem zelf wat men 
gehoorzaamd, de kille gebouwen die onderdanigheid afdwingen. Diegenen 
die lesgeven worden bejegend met alle respect wat een geautomatiseerd ber-
ichtensysteem toekomt. Slechts de logica van consumentenvoldoening telt 
hier: was het vak makkelijk? Was de leraar lekker? Kon iedere achterlijke 
halve zool een 10 krijgen? Wat is het punt van kennis vergaren wanneer 
ze met een paar toetsaanslagen verkregen kan worden? Wie heeft nog een 
geheugen nodig wanneer we het internet hebben? Een denkwijzetraining?
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Je maakt een grapje. Een morele voorbereiding? Daar hebben we antide-
pressiva voor. 

Ondertussen zijn de masterstudenten, zogenaamd de meest politiek verli-
chtten onder ons, ook de meest gehoorzamen. De ‘roeping’ waar ze voor ploe-
teren is niets anders dan een fantasie om aan het net te ontsnappen, of aan de 
arbeidsmarkt. Iedere masterstudent is een wannabe Robinson Crusoe, dro-
mend van een eilandeconomie afgezonderd van de behoeften van de markt. 
Maar deze fantasie zelf wordt gevoed door een aanhoudende onderwerping 
aan de markt. Men voelt niet langer de minste contradictie bij het overdag 
onderwijzen van een totale kritiek op het kapitalisme om ’s nachts de baan-
praat bij te schaven. Dat onze zogenaamde ‘passie’ onze arbeid is maakt onze 
symptomen slechts beter beheersbaar. Esthetiek en politiek vallen samen 
dankzij de vervanging van historische analyse door ideologie: drank en de 
schone kunsten en nog een seminar over de vraag van het zijn, de stabiele 
waas van typeface, iedere pixel betaald door iemand ergens, iemand die niet 
mij is, niet hier is, waar alles goed lijkt en alle goed op krediet bereikbaar lijkt. 

De academie is simpelweg het vervagende restant van een feodaal systeem 
dat zich heeft aangepast aan het kapitalisme – van de bevelende hoogtes 
van de rockster professoren tot de aaneengesloten rijen studentassistenten 
en adjunct-professoren die vooral uitbetaald worden in kwader trouw. Een 
soort kloosterleven domineert hier, met alle gotische rituelen van een Ben-
edictijner abdij, en alle vage theologische verklaringen voor de nobelheid 
van dit wek, haar essentiële altruïsme. De onderdanen zijn maar wat blij om 
de leerling te spelen voor hun meesters, niet in staat om een plus een op 
te tellen en te zien dat negen van de tien ieder semester vier vakken geven 
om de loonstrookjes van die tiende op te vullen om het fabeltje dat we al-
lemaal een zijn in stand te houden. Uiteraard zal ik de ster worden, zal ik de 
leerstoel krijgen in de grote stad en in die pas veryupte buurt gaan wonen. 

Uiteindelijk interpreteren we, zonder enig besef van ironie, Marx’ 11e stel-
ling over Feuerbach: “De filosofen hebben de wereld slechts op verschillende 
manieren geïnterpreteerd; het punt is echter om haar te veranderen.” In het beste 
geval leren we, als een ware feniks, het limiet van de kritiek te bereiken 
om daar te sterven, om slechts opnieuw geboren te worden, schijnbaar bij 
die onuitroeibare wortel. We bewonderen het eerste deel van deze opvoer-
ing: ze laat ons de weg vooruit zien. Maar wij willen de middelen om door 
dat punt van suïcidaal denken te breken, haar scharnier in het handelen.
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Dezelfde mensen die zich onderdompelen in de ‘kritiek’ zijn ook het meest 
vatbaar voor cynisme. Maar als cynisme simpelweg een omgekeerd en-
thousiasme is, dan bevind zich onder iedere gefrustreerde linkse academi-
cus een latente radicaal. Het schouderophalen, het uitgedoofde gezicht, het 
kronkelen van schaamte wanneer men discussieert over het feit dat de VS 
miljoenen Irakezen heeft vermoord tussen 2003 en 2006, dat iedere laatste 
cent die uit de armste Amerikanen geperst is aan de financiële sector gevo-
erd is, dat de zeespiegel stijgt, dat miljoenen zullen sterven en er niets is 
wat we hier aan kunnen doen – deze ongemakkelijke houding resulteert uit 
de spanning die men voelt door tussen het is en zou-moeten-zijn van het 
huidige radicale denken geslingerd te worden. Men voelt dat er geen al-
ternatief is, en toch voelt men, ergens, dat een andere wereld mogelijk is. 

Wij zullen niet zo humeurig zijn. De synthese van deze posities bev-
indt zich recht voor ons: een andere wereld is niet mogelijk; ze is 
noodzakelijk. Het zou-moeten-zijn en is zijn een. De ineenstort-
ing van de globale economie voltrekt zich recht voor onze ogen.

II

De universiteit heeft geen eigen geschiedenis; haar geschiedenis is de 
geschiedenis van het kapitaal. Haar essentiële functie is de reproduc-
tie van de relatie tussen kapitaal en arbeid. Hoewel ze strikt genomen 
geen bedrijf is dat gekocht en verkocht kan worden, dat dividend uit-
keert aan haar aandeelhouders, voert de universiteit desondanks deze 
functie zo efficiënt mogelijk uit door steeds meer de zakelijke vorm van 
haar bedgenoten aan te nemen. Wat we vandaag de dag meemaken is 
slechts het eindstadium van dit proces, waarbij de façade van onderwi-
jsinstelling wegvalt, om haar pure zakelijke stroomlijning te onthullen. 

Zelfs in de gouden eeuw van het kapitalisme die volgde op de 2e werel-
doorlog en aanhield tot eind jaren ’60 was de liberale universiteit al onder-
geschikt aan het kapitaal. Op het hoogtepunt van publieke investeringen 
in het hoger onderwijs, in de jaren ’50, werd de universiteit al herontwor-
pen om technocraten te ontwikkelen met de vaardigheden die noodzake-
lijk waren om het ‘communisme’ te verslaan en de hegemonie van de VS 
te behouden. Haar rol tijdens de koude oorlog was de legitimatie van de 
liberale democratie en de reproductie van een denkbeeldige samenleving 
van ‘vrije en gelijke burgers’ – juist omdat geen van hen vrij of gelijk was.
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Maar als in deze ideologische functie van de publieke universiteit goed 
geïnvesteerd werd na de 2e wereldoorlog, veranderde die situatie onom-
keerbaar in de jaren ’60, en geen enkele hoeveelheid sociaaldemocratische 
doodsrochels zal de dode wereld van de naoorlogse groei tot leven wekken. 
Tussen 1965 en 1980 begon de winstvoet te vallen, eerst in de VS, daarna in 
de rest van de industrialiserende wereld. Kapitalisme, zoals bleek, kon het 
‘goede leven’ dat ze mogelijk maakte niet ondersteunen. Voor het kapitaal 
verschijnt overvloed als overproductie, vrijheid van werk als werkeloosheid. 
In het begin van de jaren ’70 kwam het kapitalisme in een terminale neer-
waartse beweging  terecht waarin permanent werk geflexibiliseerd werd en 
arbeiderslonen stagneerden, terwijl degenen aan de top tijdelijk beloond 
werden voor hun obscure financiële zwarte magie die onhoudbaar bleek. 

Voor het openbare onderwijs betekende de lange neergang de afname in be-
lastinginkomsten als gevolg van zowel de afname van economische groei als 
de voorkeur voor belastingvoordelen voor de noodlijdende bedrijven. Het 
plunderen van de publieke kas raakte eerst Californie en later de rest van het 
land in de jaren ’70. En ze blijft toeslaan met iedere neerwaartse buiging van de 
conjunctuurcyclus. Hoewel ze niet direct afhankelijk is van de markt, zijn de 
universiteit en haar uitvloeisels onderworpen aan dezelfde kostensnijdende 
logica als alle andere industrie: een afname in belastinginkomsten heeft de 
flexibilisering van werk onontkoombaar gemaakt. Professoren die met pensi-
oen gaan maken geen plaats voor nieuwe leerstoelen maar voor precaire stu-
dentassistenten, adjuncten en docenten die hetzelfde werk voor veel minder 
geld doen. Het collegegeld neemt toe om te compenseren voor bezuinig-
ingen terwijl de banen waar studenten voor getraind worden verdwijnen. 

In het midden van de huidige crisis, die lang en uitgerekt zal zijn, willen 
grote delen van ‘links’ terug naar de gouden eeuw van het publieke onder-
wijs. Ze verbeelden zich naïef dat de crisis van het huidige tijdperk een 
mogelijkheid is om een terugkeer van het verleden te eisen. Maar sociale 
programma’s die afhankelijk zijn van een hoge winstvoet en levendige econ-
omische groei zijn verdwenen. We kunnen ons niet laten verleiden tot nut-
teloze grepen naar het onbereikbare terwijl we het overduidelijk feit negeren 
dat er geen autonome ‘publieke universiteit’ kan bestaan in een kapitalis-
tische samenleving. De universiteit is onderworpen aan de reële crisis van 
het kapitalisme, en het kapitaal heeft geen liberale opleidingsprogramma’s 
nodig. De functie van de universiteit is er altijd een geweest die de repro-
ductie van de arbeidersklasse beoogde door toekomstige arbeiders te trainen 
naar de behoeften van het kapitaal. De crisis van de universiteit van van-
daag is de crisis van de reproductie van de arbeidersklasse, de crisis van 
een periode waarin het kapitaal ons niet langer nodig heeft als arbeiders. 
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We kunnen de universiteit niet bevrijden van de behoeften van de markt door 
op te roepen tot een terugkeer naar het publieke onderwijssysteem. We leven 
tijdens het eindpunt van de marktlogica waarop dat systeem gebouwd was. De 
enige autonomie die we kunnen hopen te bereiken ligt voorbij het kapitalisme.

Wat dit betekent voor onze strijd is dat we niet achteruit kunnen gaan. De 
oude studentenstrijd is een relikwie van een vergane wereld. In de jaren ’60 
begrepen radicalen binnen de hekwerken van de universiteit dat, net toen 
de naoorlogse bloei uiteen begon te vallen, een andere wereld mogelijk was. 
Misselijk van het technocratische management, een breuk zoekende met de 
kettingen van een conformistische samenleving en vervreemd werk afwi-
jzend als onnodig in een tijd van overvloed, probeerden de studenten zich te 
voegen bij de radicale segmenten van de arbeidersklasse. Maar hun vorm van 
radicalisering, te oppervlakkig verbonden met de economische logica van het 
kapitalisme, weerhield hen van een mogelijkheid om die vermenging te con-
solideren. Omdat hun verzet tegen de Vietnamoorlog zich richtte op kapital-
isme als een koloniale oorlogsmachine, maar niet genoeg op haar uitbuiting 
van de binnenlandse arbeid, werden de studenten makkelijk gescheiden van 
een arbeidersklasse die met andere problemen geconfronteerd werd. In het 
schemertijdperk van de naoorlogse bloei was de universiteit nog niet zover 
door het kapitaal opgeslokt als nu het geval is, en waren studenten nog niet 
zo intensief geproletariseerd door schuld en een verwoeste arbeidsmarkt. 

Dat is waarom onze strijd fundamenteel anders is. De armoede van 
het studentenleven is terminaal geworden: er is geen beloofde uit-
weg. Als de economische crisis van de jaren ’70 de kop op stak om de rug 
te breken van de politieke crisis van de jaren ’60, dan betekend het feit 
dat de economische crisis van vandaag de komende politieke opstand 
voorafgaat dat we eindelijk de coöptatie en neutralisering van die voor-
bije conflicten kunnen overstijgen. Er zal geen ‘retour à la normale’ zijn. 

III

Wij streven er naar om de universiteitsstrijd naar haar limiet te duwen.

Ondanks het feit dat we de privatisering van de universiteit en haar au-
toritaire bestuursvorm afkeuren, zijn we niet op zoek naar structurele 
hervormingen. We eisen geen vrije universiteit, maar een vrije samenlev-
ing. Een vrije universiteit in het midden van een kapitalistische samen-
leving is als een leeskamer in de gevangenis; ze dient slechts als afleiding 
van de ellende van het dagelijks leven. In plaats daarvan proberen we de 
woede van studenten en arbeiders om te zetten in een oorlogsverklaring.
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We moeten beginnen door de universiteit te belemmeren. We moeten ‘business 
as usual’ doorbreken, werk en les stilleggen. We zullen blokkeren, bezetten 
en nemen wat ons toekomt. In plaats van zulke verstoringen als obstakels 
voor dialoog en ‘wederzijds begrip’ te zien, zien wij ze als datgene wat we te 
zeggen hebben, als datgene hoe we begrepen willen worden. Dit is de enige 
zinnige positie om in te nemen wanneer crisissen de tegengestelde belangen 
aan het fundament van een samenleving blootleggen. Oproepen tot eenheid 
zijn fundamenteel holle frasen. Er is geen gemeenschappelijke grond tussen 
diegenen die de status quo verdedigen en diegenen die haar willen verwoesten. 

De studentenstrijd is er slechts een onder velen, een sector waar een nieuwe 
cyclus van weigering en opstand begonnen is – op werkplekken, in buurten 
en in sloppenwijken. Al onze toekomsten zijn met elkaar verwoven, en daar-
om zal onze beweging zich bij deze anderen moeten voegen, de muren van 
de universiteitscampussen doorbrekend en zich als een golf over de straten 
uitstortend. In de afgelopen weken hebben onderwijzers uit de Bay Area, 
BART werknemers en werkelozen gedreigd met demonstraties en stakingen. 
Ieder van deze bewegingen antwoord op een ander facet van de hernieuwde 
aanval van het kapitalisme op de arbeidersklasse in het moment van crisis. 
Los gezien lijkt ieder van dezen klein, kortzichtig en zonder hoop op suc-
ces. Maar samen genomen suggereren ze echter de mogelijkheid van wijd-
verspreide weigering en verzet. Onze taak is om de gemeenschappelijke om-
standigheden die, als een verborgen grondwaterspiegel, iedere strijd voeden. 

We hebben dit soort oplevingen in het recente verleden gezien, een opstand 
die losbarst in de klaslokalen en uitdijt om de hele samenleving te omvatten. 
Slechts twee jaar terug bracht de anti-CPE beweging in Frankrijk, die vocht 
tegen de nieuwe wet die werkgevers in staat stelde om jonge arbeiders zonder 
opgaaf van reden te ontslaan, grote aantallen op straat. Middelbare scholi-
eren en universiteitsstudenten, leraren, ouders, grassroots vakbondsleden en 
werkeloze jongeren uit de banlieues vonden elkaar aan dezelfde kant van de 
barricades. (Deze solidariteit was echter vaak fragiel. De rellen van de jon-
geren uit de buitenwijken en de universiteitsstudenten in het stadscentrum 
kwamen bijvoorbeeld zelden bij elkaar, en soms staken spanningen tussen 
beide groepen de kop op). Franse studenten doorzagen de illusie van de uni-
versiteit als een plek van onderdak en verlichting en erkenden dat ze slechts 
getraind werden voor het werk. Ze gingen de straten op als arbeiders in pro-
test tegen hun precaire toekomst. Hun positie doorbrak de scheiding tussen 
scholen en werkplekken en ontlokte onmiddellijk de steun van vele loonar-
beiders en werkelozen in een massaal gebaar van proletarische weigering.
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Naarmate de beweging zich ontwikkelde manifesteerde zich een groeiende 
spanning tussen revolutie en hervorming. Haar vorm was radicaler dan haar 
inhoud. Terwijl de retoriek van de studentenleiders zich slechts richtte op een 
terugkeer naar de status quo, kondigden de acties van de jongeren – de rellen, 
de omvergeworpen en uitgebrande auto’s, de blokkades van snel- en spoorwe-
gen, de bezettingsgolven die middelbare scholen en universiteiten platlegden 
– de diepte van de disillusie en woedde van deze nieuwe generatie aan. On-
danks dit alles desintegreerde de beweging echter snel toen de CPE wet werd 
teruggetrokken. Hoewel het meest radicale deel van de beweging poogde om 
de opstand uit te breiden tot een algemene revolte tegen het kapitalisme, 
waren ze niet in staat om genoeg massa te vergaren en stierven de demonstra-
ties, bezettingen en blokkades uiteindelijk langzaam uit. De beweging was 
uiteindelijk niet in staat om de beperkingen van het reformisme te ontstijgen. 

De Griekse opstand van december 2008 brak door veel van deze beperkingen 
heen en markeerde het begin van een nieuwe cyclus van klassenstrijd. Be-
gonnen door studenten als antwoord op de moord van een jonge inwoner 
van Athene door de politie, bestond de opstand uit weken van rellen, plun-
deringen, bezetting van universiteiten, vakbondskantoren en televisiesta-
tions. Hele financiële en commerciële districten werden in brand gestoken 
en waar het de beweging aan aantallen ontbrak compenseerde ze in geo-
grafische breedte, zich van stad tot stad verspreidend om uiteindelijk heel 
Griekenland te omvatten. Net als in Frankrijk was het een opstand van de 
jeugd, voor wie de economische crisis de totale negatie van de toekomst 
representeerde. Studenten, precaire arbeiders en immigranten waren haar 
protagonisten en zij waren in staat om een niveau van eenheid te bereik-
en dat ver voorbij de fragiele solidariteit van de anti-CPE beweging ging. 

Minstens even significant was het bijna totale gebrek aan eisen. Hoewel som-
mige demonstranten uiteraard probeerden het politiesysteem te hervormen 
of specifiek beleid te bekritiseren, vroegen ze over het algemeen niks van de 
overheid, de universiteit, de werkplek of de politie. Niet omdat ze dit een be-
tere strategie achtten, maar omdat ze niets wilden wat deze instituten te bieden 
hadden. Hier voegde inhoud zich bij vorm, en waar optimistische slogans 
overal de kop op staken in de Franse demonstraties vergezeld van uitgebrande 
auto’s en gebroken glas, waren de rellen in Griekenland duidelijk bedoeld om 
de vernietiging van het hele politieke en economische systeem in te luiden. 

Uiteindelijk vestigden de dynamieken die de opstand creëerden ook haar li-
miet. Ze werd mogelijk gemaakt door het bestaan van een grote radicale infra-
structuur in de stedelijke gebieden, voornamelijk de wijk Exarchia in Athene. 
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De kraakpanden, barretjes, cafés en sociale centra waar studenten en 
jonge immigranten vaak rondhangen, creëerden een milieu van waaruit 
de opstand ontstond. Dit milieu was echter bijna buitenaards voor de 
meeste, wat oudere, loonarbeiders, die deze strijd niet als hun eigen strijd 
zagen. Hoewel velen van hen hun solidariteit met de rellende jeugd be-
toogden, zagen ze dit als een beweging van nieuwkomers – dat deel van 
het proletariaat dat probeerde de arbeidsmarkt te betreden maar geen 
formele full-time banen hadden. De opstand, die sterk was in de scho-
len en immigrantenwijken, verspreidde zich niet naar de werkplekken.

Onze taak in de huidige strijd bestaat uit het duidelijk maken van de te-
genstelling tussen vorm en inhoud en om de condities te scheppen voor de 
overstijging van de reformistische eisen en voor de implementatie van een 
echte communistische inhoud. Wanneer vakbonden en studentenleiders en 
faculteitsgroepen hun verschillende ‘issues’ opdringen, moeten wij de span-
ning opvoeren tot het duidelijk is dat wij iets totaal anders willen. We moe-
ten constant de onsamenhangendheid van de eisen voor democratisering en 
transparantie blootleggen. Wat voor nut heeft het recht om te zien hoe on-
dragelijk de zaken zijn, of om diegenen te kiezen die ons gaan naaien? We 
moeten de cultuur van het studentenactivisme achter ons laten, met haar 
moralistische mantras van pacifisme en haar fixatie op single-issue zaken. 
Het enige succes waar we mee tevreden kunnen zijn is de afschaffing van 
de kapitalistische productiewijze en de onvermijdelijke ellende en slacht-
ing die ze voor de 21e eeuw in het verschiet heeft. Al onze acties moeten 
richting de communisering duwen; dat wilt zeggen, de reorganisatie van de 
samenleving volgens de logica van het vrije geven en ontvagen, van de on-
middellijke afschaffing van het loon, van de waardevorm, van de gedwon-
gen arbeid en van de markten. Bezetting zal een cruciale tactiek in onze 
strijd zijn, maar we moeten de neiging weerstaan om haar op reformistische 
wijze te gebruiken. De verschillende strategische manieren om bezetting te 
gebruiken werden afgelopen januari duidelijk toen studenten een gebouw 
van de New School in New York bezetten. Een groep vrienden, voornamelijk 
masterstudenten, besloten om het studentencentrum over te nemen en haar 
uit te roepen tot bevrijdde ruimte voor studenten en het publiek. Spoedig 
voegden anderen zich hier bij, maar velen van hen gaven de voorkeur aan 
het gebruiken van de actie als hefboom voor het winnen van hervormingen, 
voornamelijk gericht op het ontslag van de directeur van de school. Deze 
verschillen botsten terwijl de bezetting zich ontvouwde. Terwijl de studen-
tenhervormers zich richtten op het verlaten van het gebouw met tastbare 
concessies van het bestuur, ontweken anderen eisen in haar geheel. Ze za-
gen de bezetting als de opening van een kleine scheur in de kapitalistische 
tijd en ruimte, een reorganisatie die de contouren van een andere manier
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van samenleven kon schetsen. Wij kiezen de kant van de antireformistische 
positie. Hoewel we beseffen dat deze ‘vrijzones’ gedeeltelijk en verganke-
lijk zijn, kunnen de spanningen tussen het bestaande en het mogelijke die 
ze helpen blootleggen, de strijd in een radicalere richting helpen duwen.

Wij zijn van plan om deze tactiek te hanteren totdat ze zich generaliseert. 
In 2001 suggereerden de eerste Argentijnse piqueteros de vorm die de strijd 
daar zou moeten aannemen: wegblokkades die de circulatie van goederen tot 
een halt brachten. Binnen enkele maanden had deze tactiek zich over het 
hele land verspreid zonder enige formele coördinatie tussen de groepen. Op 
dezelfde manier kan herhaling bezetting tot een instinctieve en onmiddelli-
jke methode van opstand maken zowel binnen als buiten de universiteit. We 
hebben een nieuwe golf van bezettingen gezien in de VS afgelopen jaar, zow-
el op de universiteiten als op de werkplekken: New School en NYU, naast 
de arbeiders van Republic Windows Factory in Chicago die tegen de sluit-
ing van hun fabriek vochten door haar te bezetten. Nu is de beurt aan ons. 

Om onze doelen te bereiken kunnen we niet vertrouwen op die groepen 
die zich opstellen als onze vertegenwoordigers. We zijn bereid om met 
vakbonden en studentengroepen te werken wanneer we dit nuttig achten, 
maar we erkennen hun autoriteit niet. We moeten voor onszelf handelen, 
direct, zonder enige bemiddeling. We moeten breken met alle groepen die 
de strijd proberen te beperken door ons te vertellen terug te gaan naar ons 
werk of naar de les, die ons zeggen te onderhandelen en water bij de wijn te 
doen. Dit was ook het geval in Frankrijk. De originele oproepen voor pro-
test werden gemaakt door de studentenverenigingen van middelbare scho-
len en universiteiten en door enkele vakbonden. Toen deze vertegenwoor-
digende groepen uiteindelijk opriepen tot kalmte, stormden anderen naar 
voren. In Griekenland onthulden de vakbonden hun contrarevolutionaire 
karakter door stakingen af te blazen en op te roepen tot terughoudendheid. 

Als alternatief voor de schaapshoederij van de vertegenwoordigers, 
roepen wij studenten en arbeiders op om zichzelf gezamenlijk te organ-
iseren. Wij roepen studenten, studentassistenten, docenten, faculteits-
medewerkers, service medewerkers, schoonmakers, etc. op om bij elkaar 
te komen en hun situatie te bediscussiëren. Hoe meer we met elkaar in 
gesprek raken en onze gezamenlijke belangen ontdekken, hoe moeili-
jker het wordt voor het bestuur om ons tegen elkaar uit te spelen in een 
hopeloze competitie voor altijd slinkende middelen. De recente strijd bij 
NYU en de New School leed onder de afwezigheid van deze diepe banden, 
en als er hier een les geleerd kan worden is het dat we hechte netwerken 
van solidariteit moeten opbouwen, gebaseerd op het herkennen van een
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gedeelde vijand. Deze netwerken maken ons niet alleen weerbaarder tegen 
recuperatie en neutralisering, maar stellen ons ook in staat om nieuwe col-
lectieve banden te smeden. Banden die de echte basis voor onze strijd vormen.

We zien jullie op de barricades. 

Research & Destroy, 2009



112



113



114

Geconfronteerd met het nieuws dat hun fabriek gaat sluiten, hebben 
de arbeiders zich niet gericht op het heropstarten van de productie 
onder zelfbeheer. Verre van hun werkplek te beschouwen als iets wat 
ze zouden willen overnemen, hebben ze haar als hun doelwit genom-
en. Hun klassenbehoren vormt niet langer de basis van een arbeidersi-
dentiteit waarop men een nieuwe maatschappij zou kunnen vestigen. 
De proletariërs kunnen niet aan hun klassenbehoren ontsnappen, maar 
in hun strijd ervaren ze haar als een muur die voor hen staat. Voorbij 
dit limiet gaan betekent dat ze zichzelf als klasse moeten afschaffen 
terwijl ze tegelijkertijd alle andere klassen afschaffen: communisering.

- Jeanne Neton & Peter Åström
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De opkomst van het (non-)subject - Blaumachen

De volgende tekst gaat in op de gebeurtenissen van 12 februari 2012, toen delen van 
de ‘indignados’ beweging en de confrontationele praktijken van opstandige prole-
tariërs elkaar ontmoetten in het centrum van Athene, en hoe deze ontmoeting een 

glimp van de toekomst laat zien.

‘Een spook waart door Europa – het spook van de gemaskerde relschopper! Alle 
machten van het oude Europa zijn een heilig verbond aangegaan om deze geest 
uit te drijven: De Britse premier David Cameron en de Algemeen Secretaris Ale-
ka Papariga[a], de Italiaanse secretaris van buitenlandse zaken Roberto Maroni, 

Adonis[b] en Takis Fotopoulos, de Italiaanse COBAS en Duitse politieagenten.’

Zondag 12 februari was een van die historische momenten waarop de tegen-
stellingen van een kapitalistische samenleving samenkomen in tijd en ruimte, 
explosief los breken en een nieuwe realiteit produceren. De klassenstrijd ver-
nieuwt haar dynamiek en deze nieuwe dynamiek wordt haar nieuwe interne 
limiet dat ze zal moeten overstijgen. Wat er toe doet is niet de gebeurtenis zelf 
(geen enkele op zichzelf staande gebeurtenis is van doorslaggevend belang als 
het op revolutie aankomt) maar haar rol in het historische proces van de op-
komst van het (non-)subject in de huidige samenloop van omstandigheden. 

Iedereen verwachtte dat zondag zou komen, in tegenstelling tot december 
2008. In de afgelopen maanden wachtte heel Europa op een sociale explo-
sie adequaat voor de Griekse situatie. Ze werd beschouwd als de vertelling 
van een verwachtte dood die, na een aantal politieke manoeuvres, door 
de media werd aangekondigd voor zondag 12 februari (met perfecte his-
torische ironie)[1] en bestempeld werd als de ‘Stemming over het tweede 
memorandum’. Niemand deed iets om het tegen te houden, niemand kon 
iets doen, ongeacht hoe graag ze dit misschien wilden, zoals een artikel 
van een nieuwe ‘bittere vriend’ van de hedendaagse Gavroches[2] laat zien. 
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Deze explosie had de eigenschappen van de transitiefase waarin we ons nu bev-
inden, het ‘tijdperk van de rel’, en haar inhoud was het resultaat van de impasse 
wie we vandaag de dag zien door de structurering van het kapitaal op wereld-
niveau, terwijl ze haar tegelijkertijd versterkt (Griekenland is hiermee een 
gecondenseerde uitdrukking van de scherpe dringendheid van deze impasse).

Iedere belangrijke gebeurtenis in de klassenstrijd is ondergedompeld in 
de volledigheid van de historisch bepaalde condities van iedere kapitalis-
tische maatschappij in het heden en verschijnt altijd in een specifieke vorm, 
gefetisjeerd en meervoudig bemiddeld[3]. Momenteel neemt dit conflict 
in Griekenland, grotendeels vanwege haar vrij significante recente poli-
tieke geschiedenis, de vorm aan van een politiek conflict (in compleet con-
trast met augustus 2011 in Londen, bijvoorbeeld, omdat het tijdperk van 
de rel niet anders kan dan concreet worden in de specifieke lokale en his-
torische omstandigheden van iedere sociale vorm). De aankondiging van de 
komende sociale explosie (of eerder de eerste in een kettingexplosie) door 
de staat was een politieke aankondiging en was daarmee ook haar integra-
tie, als ‘noodzakelijke explosie’, in de reproductie van de kapitalistische 
maatschappij. Dit is een disciplinaire, repressieve integratie in de context 
van een ‘uitzonderingstoestand’. Ze is integratie door uitsluiting. Vervol-
gens was de staat, na de ‘terugkeer naar de normaliteit’ en haar overwinning, 
genoodzaakt om bepaalde praktijken van de ‘gemaskerde demonstranten’ 
te criminaliseren om tijdelijk aan de onvermijdelijke consequenties van de 
gebeurtenissen te ontsnappen. Het discours van de staat is totaliserend, ze 
verbied iedere andere mening: “Niemand kan aan de kant van de ‘gemaskerde 
relschoppers’ staan (of zeggen dat ze aan die kant staan), laat staan toegeven dat ze 
een van hen zijn en openlijk praten over de gebeurtenissen van afgelopen zondag.” 

‘Verzet tegen het memorandum’, zoals de situatie beleefd genoemd werd, kon 
niet hebben plaatsgevonden zonder het zichtbaar woren van het huidige li-
miet van vakbondsdenken. De 48-urige algemene staking was inderdaad erg 
groots, omdat ze in al haar glorie de dood van de arbeidersbeweging liet zien: 
Niemand kon het wat schelen, zelfs niet diegenen die een deel van de meer-
waarde (echte meerwaarde, kapitalistische winst) ontvingen via de oplichterij 
wiens (tot nu toe formeel erkende) bijtaak het is om af en toe een algemene 
staking aan te kondigen. Hoewel tertiaire vakbondsleiders nog steeds exclus-
ief de sociale legitimiteit hebben om algemene stakingen af te kondigen, zijn 
ze nergens te bekennen. Op het hart gedrukt dat het vakbondsdenken iets 
uit het verleden is, zijn ze nu op zoek naar een nieuwe onderneming (een 
mogelijk winstgevende, maar risicovolle, investeringsmogelijkheid zou het 
bieden van bescherming tegen demonstraties zijn, gegeven dat recent voorg-
estelde wetswijzigingen organisatoren aansprakelijk stellen voor de schade)
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Dat de arbeidersbeweging niet langer gezien kan worden tussen de vormen 
en praktijken van een conflict waar het bestaan van een basisloon zelf op het 
spel staat, geeft aan hoe ver de looneis al uit de kapitalistische reproductie 
gesloten is. Tegelijkertijd is dit officieel afwezige arbeidskarakter van de pro-
letarische beweging belangrijk voor de samenkomst van de impasse van de 
eisenstrijd met het komende proces van de afschaffing van de kapitalistische 
maatschappij. Het is een conflictueuze ontmoeting, een historisch proces.

Op zondag was de menigte gigantisch met een gemengde klassensamen-
stelling onder zowel de ‘gemaskerde relschoppers’ als onder andere demon-
stranten. Dit kwam naar voren in de brede deelname aan confrontaties met 
de politie en hun bijna universele acceptatie. Geen enkele persoon (zelfs niet 
hun vakbonden) was die avond op het plein te bekennen die het opnam voor 
de politie. Er waren dit maal geen ‘ordehandhavers’ van de beweging, zoals 
afgelopen zomer; De enige persoon die hen verdedigde was de vertegenwoor-
diger van de ‘Partij van de Orde’, de wanna-be premier[4]. De politie, over het 
algemeen genomen, vormt altijd de kapitalistische klasse in gevechtshoud-
ing tegenover het proletariaat. In deze specifieke samenloop is ze echter de 
materiële uitdrukking van een specifieke strategie van het kapitaal voor de 
Griekse samenleving: om de tweede fase van de herstructurering op te leg-
gen moet de Griekse staat haar autonomie verliezen, ze moet nu organisch integr-
eren binnen een bredere coalitie (EU) en naar beneden klimmen in de interne 
hiërarchie, met alle gevolgen van dien voor de kapitalistische competitie en 
het lot van de kleinburgerij. De aanvallen op de politie zijn uiteraard een 
noodzakelijke breuk die het limiet van de ‘dialoog met de Staat’ en de onder-
handelingen over de prijs van de arbeidskracht of andere ‘rechten’ overstijgt. 
Op het huidige moment kan ze echter ook een uitdrukking zijn van, onder 
andere, een conflict tussen de kleinburgerij en de staat die hen de grond in 
drijft. Zoals we duidelijk zagen in Egypte in 2011 betekent het aanvallen van 
de repressieve krachten van de staat niet meteen het in twijfel trekken van de 
meest fundamentele kapitalistische ‘gemeenschap’, de natie[5] of haar echte 
goden: geld en eigendom. Dit is waarom veel voormalige en nieuwe ‘veront-
waardigden’ deelnamen aan de conflicten en in veel gevallen hun strijdlustige 
praktijken vergezelden met hun respect voor ‘eigendom’ en de politie soms 
zelfs ‘verraders’, ‘Duitse bewakers’ of ‘Turken’ noemden die ‘aan hun kant 
zouden moeten staan en niet tegenover hen’. Zelfs midden in de confrontat-
ies, en vooral vanwege de tot nu toe ongekende hoeveelheid deelnemers, kon 
deze zondag niet anders dan een sterk ‘nationaal’ en ‘populistisch’ element 
bevatten als onvermijdelijk product van de ‘strijd tegen het memorandum’.
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Naast de gemengde klassedeelname die nodig was voor een massale confron-
tatie met de politie en de steun die deze confrontatie ontving, was een bel-
angrijk element van zondag (waarover de staat en de zogenaamde ‘verdedi-
gers van cultuur’[6] flipten) het plunderen en in brand steken van winkels en 
andere gebouwen. Na massaal plaats te hebben gevonden in december 2008 
was deze praktijk nu terug, na een stop als gevolg van het Marfin incident[7] 
in mei 2010, omdat de klassenstrijd een kettingreactie is die haar eigen dy-
namiek vormt. Het in brand steken van gebouwen is ook het resultaat van 
de specifieke politieke vorm die de klassenstrijd aanneemt in Griekenland. 
Aan de ene kant moest de politie het parlement agressief beschermen en de 
centrale massa demonstranten de zijstraten induwen; aan de andere kant 
staat het gewicht van de politieke geschiedenis de Griekse staat niet toe om 
de repressie nog verder op te voeren (banken en tanks) zelfs nu de nood-
toestand zo serieus is. Tijdens de periode van geherstructureerd kapitalisme 
(die in Griekenland rond 1996 begint) was de transformatie van de politie in 
een bezettingsleger in de stedelijke gebieden het element dat de bourgeois 
staat toestond democratisch te blijven terwijl ze tegelijkertijd de actieve 
delen van het proletariaat de kop in drukte. Tijdens het eerste decennium 
van de 21e eeuw werden traditionele conflicten met de politie onmogelijk 
zodat de politie niet meer teruggeslagen kon worden door dynamische min-
derheden van straatvechters. Als gevolg hiervan, tijdens de door de politie 
afgeweerde studentenbeweging van 2006-07, richtten jonge precaire prole-
tariërs hun woede op de gebouwen van Athene en tegen 2008 realiseerde 
iedere ondernemer zich dat hij de veiligheidsuitgaven zou moeten verhogen 
om zich te verdedigen tegen aanvallen van de ‘gevaarlijke klassen’. In het 
begin van de EU-IMF memorandum periode resulteerde de ontmoeting van 
deze praktijken met een van de laatste stuiptrekkingen van een soort van 
vakbondsbeweging in het Marfin incident. Sociaal geweld werd gemargin-
aliseerd en onderdrukt door alle politieke formaties voor een jaar. Tijdens 
de pleinbezettingsbeweging, met haar gemengde klassenkarakter, stak het 
vraagstuk van geweld echter wederom de kop op als een interne tegenstel-
ling van de beweging toen een nieuwe ronde van bezuinigingen nog harder 
bleek te zijn, en omringden ‘relpraktijken’ de pleinen met als hoogtepunt 
28-29 juni 2011. Het werd toen duidelijk dat steeds grotere delen van de 
bevolking betrokken begonnen te raken bij confrontaties met de politie.



120

Het deel van het proletariaat dat gebouwen in brand steekt en plundert is 
een product van deze neoliberale periode en voornamelijk van de recente 
periode die tot de crisis leidde. Al diegenen die spraken over incidenten die 
alleen de sociale marginalen van Frankrijk aangingen in november 2005, van 
‘tuig dat Parijsse studentendemonstraties aanviel’ in maart 2006, van een 
‘metropolitische opstand, zo een die zo nu en dan ontploft als vuurwerk 
terwijl wat er echt toe doet de arbeidersbeweging is’ in december 2008, zij 
vonden het maar al te moeilijk om uit te leggen wat er gebeurde toen Londen 
ontplofte in augustus 2011. Dit deel van het proletariaat kan het productie-
proces niet van binnenuit stopen (ten minste, nog niet) en handelt dus op 
het niveau van de circulatie van goederen en diensten. Het opkomende (non-)
subject is tegelijkertijd subject en non-subject, vanwege haar historisch bepaalde 
relatie tussen integratie en uitsluiting uit het proces van de waardeproductie. Cru-
ciaal is niet de kwestie van de productie van een kwantitatieve toename van 
het lumpenproletariaat, maar die van een toenemende lumpenisering van het 
proletariaat – een lumpenisering die niet extern lijkt in relatie tot de loonar-
beid maar als haar bepalende element. Precariteit, het constante ‘in-en-uit’, 
produceert een (non-)subject van de (niet-)uitgestotenen, omdat insluiting 
meer en meer door middel van uitsluiting gebeurt, vooral voor diegenen 
die jong zijn. Het is een dynamiek, een constant hernieuwde beweging. Wij 
verwijzen niet slechts naar de radicale uitsluiting uit de arbeidsmarkt, maar 
voornamelijk naar de uitsluiting uit wat gezien wordt als ‘normaal’ werk, een 
‘normaal’ loon, een ‘normaal’ leven. In een omgeving die een overschotsbev-
olking creëert en op geweldadige wijze de historische bepaalde waarde van de 
arbeidskracht aanvalt, verliest het geanticipeerde ‘subject’ alle grond onder 
de voeten. Er is geen ‘subject’ zonder een duidelijk bepaalde ‘objectiviteit’ 
die haar het leven van een subject laat leiden. In de crisis van het geherstruc-
tureerde kapitalisme raakt de grond (ankering in de loonrelatie) samen met 
de zuurstof verloren (de mogelijkheid om betere levensomstandigheden te 
eisen). Het opkomende (non-)subject verschijnt tegelijkertijd als subject zonder 
objectiviteit en als condensering van objectiviteit in de vorm van haar oplossing. 
Diegenen die al gevangen zijn in het precariteits-uitsluitings continuüm vie-
len een beweging binnen die nog steeds ‘normale’ werkgelegenheid en een 
‘normaal’ loon eist; en de invasie van het (non-)subject was succesvol, om-
dat de beweging al binnengevallen was door het continue bombardement 
van het kapitaal op de ‘normale’ werkgelegenheid en het ‘normale’ loon. 
Deze hele situatie produceert destructieve praktijken als breuk binnen de 
beweging van het proletariaat en dwingt het kapitaal om het repressieve 
aspect van haar reproductie als relatie te intensifiëren en om te proberen 
het niveau van de uitbuiting meer en steeds gewelddadiger op te voeren.
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Met de praktijken van zondag worden deze specifieke delen van het prole-
tariaat, binnen de reproductie van de kapitalistische maatschappij, een ver-
zwarende factor voor de crisis. De rol van het (non-)subject reflecteert de 
revolutie zoals geproduceerd in deze strijdcyclus, die de opheffing van alle 
bemiddelingen door ‘waarde’ is, namelijk alle huidige sociale relaties, en niet 
de ‘machtsovername door de arbeiders’. De horizon van de revolutie van deze 
periode is niet het revolutionaire programma dat de komst van het ‘subject’ 
dat een centrale rol gaat spelen afwacht. Productieve arbeiders, ondanks hun 
speciale rol, worden in deze strijdcyclus niet geproduceerd als apart revolu-
tionair subject dat het transformatieproces van de kapitalistische samenlev-
ing in een ‘arbeidssamenleving’ zal leiden; de centrale zorg van de revolutie 
zal niet het ‘beheer van de productie’ zijn. In de toekomst zullen de destruc-
tieve praktijken die vandaag opkomen hun limiet vinden in hun eigen repro-
ductie en zal het niet langer mogelijk zijn om zich alleen te beperken tot de 
vernietiging van constant kapitaal als een ‘verlies’ of als tijdelijke sabotage. 
Om het leven in de strijd door te zetten, zullen de praktijken getransfor-
meerd worden, gedwongen worden om het bestaan van de productiemid-
delen als middelen van de productie van ‘waarde’ in twijfel te trekken. Deze 
in twijfeltrekking zal geen monolithisch proces richting een zogenaamde 
‘overwinning’ zijn maar zal alle conflicten omvatten die, als breuklijnen, 
de opheffing van het onderscheid tussen productie en reproductie produc-
eren, dat wil zeggen: de opheffing van de waarde en met haar de opheffing 
van alle sociale relaties van het kapitaal. Voor het moment wordt het (non-)
subject binnen de crisis van het geherstructureerde kapitalisme een actieve 
kracht. Ze keert continue terug en haar praktijken neigen er naar om an-
tagonistisch samen te bestaan met de revindicatieve praktijken, terwijl de 
revindicatieve praktijken er naar neigen om de relpraktijken na te doen, wat 
hen onvermijdelijk zal aantrekken omdat de ‘sociale  dialoog’ is afgeschaft.

In september 2011 schreven we over dat moment:
“Wat tijdens toekomstige gebeurtenissen belangrijk zal zijn in termen van cri-
sis en intensifiëren van de klassenstrijd, is het ontluiken van de relatie tussen 
het soort praktijken dat we in het Verenigd Koninkrijk zagen [Augustus 2011] 
en die van de ‘indignados’. Deze relatie wordt voornamelijk belangrijk van-
wege de fluiditeit tussen de twee zich vormende subecten (werkeloosheid heeft 
zich genesteld in de kern van de loonrelatie). De aftekening van een nieuw 
limiet (de politie, klassenbehoren als externe beperking) leid tot de nieuwe for-
matie die we hier proberen aan te geven met de terminologie ‘rellen’. ‘Rellen’ 
omringen de bewegingen van de ‘indignados’, ze dringen daar binnen en nest-
elen zich daar uiteindelijk en produceren breuken tussen de praktijken van 
die bewegingen (de eerste manifestatie hiervan was zichtbaar op 28-29 Juni 
in Griekenland). De dialectiek van de breuk is koortsachtig aan het werk…”
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Zondag zagen we een overstijging hiervan, in de zin dat deze praktijken nu 
samengekomen zijn in de actie. De ontmoeting van deze praktijken is het re-
sultaat van de dynamiek geproduceerd door de kruisbestuiving tussen de ‘in-
dignados’, de ‘geproletarianiseerde Petit-bourgeoisie’, de ambtenaren, de jon-
geren, de precairen/werkelozen. De dialectische beweging van deze praktijken 
is reeds onderweg. Deze dialectiek zal zich echter niet in een vacuum ontwik-
kelen; ze is ook ondergedompeld in de totale dynamiek van de klassenstrijd: 

‘Het 400-euro loon is niet gerelateerd aan het snijden in de farmaceutische 
winsten of vanwege de bezuinigingen op de publieke sector, of vanwege de 
pensioenmaatregelen of het openen van gesloten beroepen of wat dan ook dat 
de vakbondslui en bepaalde arbeiders tot bezettingen, demonstraties en lang-
durige stakingen drijft. Wanneer al het bovenstaande het soort limiet heeft 
bereikt wat zei stellen, wat kunnen diegenen die geen hoop op overleven heb-
ben, dan nog doen? De jongeren in de achterbuurten die zich vaak ophouden 
in sportscholen, die het eigendom zijn van belastingontduikende scheepsmag-
naten, haten het centrum van Athene en haar zogenaamde mooie lichten. De 
jonge werkelozen van de hoofdstad zijn wanhopig en bereid om zich te ver-
zetten tegen hun leprapositie aan de rand van de maatschappij. Wij praten 
tegen hen over solidariteit. Gelul! Niemand staat klaar om ook maar het klein-
ste offer te brengen [..] zodat deze twintigers een paar euro’s meer kunnen 

krijgen.’[8] 

Deze praktijken behoren tot de fluide en continu veranderende subjecten 
die gevormd worden door de klassenstrijd van vandaag de dag. In de con-
text van iedere crisis waar gemaakte winst niet genoeg is om leven te bla-
zen in de immense massa van voorbije gecrystalliseerde arbeid, fragmenteert 
het proletariaat meer en meer naarmate ze harder wordt uitgeperst. In de 
huidige situatie, echter, wiens kern de uittocht van de eisen-strijd uit de 
reproductie van het kapitaal bevat (een dynamiek die een integraal onder-
deel van de hele voorgaande periode was) wordt de dynamiek van de crisis 
nu getransformeerd in de dynamiek van de crisis van de loonrelatie zelf. 

Nu de tweede fase van de herstructurering wordt geïmplementeerd en in-
formele arbeid de nieuwe tendens binnen de blinde kracht van het ka-
pitaal wordt, lijkt het niet erg makkelijk voor het kapitaal om de voor-re-
productie-noodzakelijke kwalitatieve distinctie tussen de ‘integreerbare’ 
delen van het proletariaat en haar ‘overschotsbevolking’ te beheren. 
Dit onderscheid, het rangschikken en administreren van de arbeidsk-
racht, is een structureel element van iedere periode van het kapitaal, hoe-
wel vandaag de dag de cruciale elementen zijn dat, ten eerste, het uit-
gesloten deel groter neigt te worden en een tijd voorspelt waarin ze een 
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significant deel van de bevolking zal zijn en, ten tweede, het onderscheid 
tussen insluiting en uitsluiting nu geheel willekeurig aan het worden is.

Iedere voorspelling is gevaarlijk, omdat de condensering van historische 
tijd een element van onvoorspelbaarheid bevat en de schepping van meer-
dere breuken. De gewichtige draai richting het ‘nationale vraagstuk’ dat als 
noodzakelijk voor de reproductie van de huidige structuur van het kapitaal 
wordt gesteld, werpt de mogelijkheid van een linkse of fascistoïde ‘nation-
ale’ contra-revolutie op, die uiteraard niet de stabiliteit (nationaal-socialis-
tische integratie in de reproductie van het kapitaal binnen de grenzen van 
denationaal-socialistische formatie) van het fascisme van het verleden kan 
bieden. Dit kan geproduceerd worden wanneer nodig, als het moment van 
het laatste middel komt vanuit het oogpunt van het kapitaal, dat gedwongen 
is om te functioneren onder een ‘politieke risico-economie’.  De overname 
van relpraktijken en de continu gereproduceerde oorlogstoestand waarin het 
proletariaat gedwongen wordt om überhaupt eisen te maken, samen met de 
enorme druk op de werkende en werkeloze bevolking, zullen allemaal een rol 
spelen richting het overnemen van de praktijken van het ‘(non-)subject’ van 
de uitgeslotenen. Het enige wat zeker is, is dat de belangrijke gebeurtenis van 
Zondag slechts een in een hele reeks is, waarvan de weersvoorspelling laat zien 
dat we er meer van kunnen verwachten en ze de nachten helder zal houden.

Blaumachen & Vrienden, 2012

A) De algemeen secretaris van de Griekse ‘communistische’ partij KKE
B) Parlementslid van de extreem-rechtse partij LAOS, nu minister van maritieme 
handel in de Papadimos coalitie.

[1] 12 Februari is de herdenking van het pact van Varkiza wat het einde van de 
burgeroorlog in 1945 betekende. De Communistische partij tekende en dwong de 
communistische guerrilla’s hun wapens op te geven, iets wat leidde tot hun daarop 
volgende massamoord door het staatsleger.

[2] De bekende linkse politicus, Alekos Alavanos, schreef: ‘zo lang als de linkse 
krachten vervreemd blijven van de jongere generatie, zo lang als ‘omverwerpen’ 
een vermoeid stereotype blijft en zich niet vertaald in een revolutionair plan en 
politiek conflict, dan zullen deze fenomenen steeds vaker voorkomen en diffuser 
worden. Als Gavroche uit Les Miserables gisterenavond op Syntagma was, zou hij 
niet in de gesloten blokken van de partijjeugd marcheren maar banken en biosco-
pen in brand zetten met zijn vrienden.
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[3] Zie ook de tekst: ‘Zonder jou draait geen tandwiel…’, waar we ingaan op de 
politieke vorm van het conflict tussen de praktijken van verschillende secties van 
het proletariaat zoals dat tot uitdrukking komt in Griekenland.

[4] De president van het neoliberale-conservatieve Nieuwe Democratie, Antonis 
Samaras, stelde de volgende dag: ‘Dat tuig moet weten dat, als de tijd rijp is, ik 
hun maskers afruk.’

[5] De natie als concept registreert de tegenstrijdige klasseneenheid van iedere ge-
geven kapitalistische samenleving. Via haar ideologische apparaten transformeert 
de staat de klassenbelangen van het kapitaal en maakt ze hen ideologisch legitiem 
door hen te presenteren en in beweging te zetten als ‘nationale belangen’. Staat, 
natie en kapitaal zijn facetten van een enkele klassenmacht: kapitalisme.

[6] Het in brand steken van Attikon cinema, een van de historische gebouwen van 
Athene, maakte hen woedend.

[7] Toen de Marfin bank met brandbommen werd bestookt door rellende demon-
stranten, stierven drie medewerkers die op die dag van algemene staking gedwon-
gen warden achter gesloten en geblindeerde ruiten te werken.

[8] Cinema Inferno, door A. Psarra - http://www.rednotebook.gr/details.
php?id=4858 (In het Grieks)
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Over de wanhopige conflicten in Frankrijk
- Jeanne Neton & Peter Åström

‘Hoe men nog eisen kan stellen, wanneer geen enkele eis voldaan kan worden.’

De volgende tekst gaat in op diverse gevallen van militante illegale strijd (het kid-
nappen van bazen, dreigen de fabriek op te blazen, etc.) van Franse arbeiders die 
geconfronteerd worden met massa-ontslagen of de sluiting van hun fabrieken en de 

inherente beperkingen van de eisen-gecentreerde strijd in het huidige tijdperk. 

Na een korte golf aan het begin van deze eeuw, staken incidenten waarbij prole-
tariërs hun bazen gijzelden of dreigden hun fabrieken op te blazen de kop weer 
op in 2009 en zijn sindsdien een soort trend geworden. Er is op dit moment (au-
gustus 2010, red.) al sprake van 20 van zulke gevallen sinds het begin van 2010.

Wat plaatsvond bij Siemens is vrij representatief voor de context waarin 
zulke conflicten ontstaan. In september 2009 kondigde het management van 
het metallurgisch ingenieursbedrijf 470 ontslagen aan bij de Montbrisson lo-
catie en de volledige sluiting van de Saint-Chamond locatie. In overeenstem-
ming met een akkoord getekend op 12 februari bereidden de vakbonden een 
tegenvoorstel voor om banen te redden, maar de onderhandelingen mondden 
uit in niets. ‘Het management luistert gewoon niet meer’, merkte een me-
dewerker op. De arbeiders organiseerden toen demonstraties, blokkeerden 
snelwegen en gingen in staking bij de Montbrisson locatie, maar hun pog-
ingen bleken vruchteloos. Toen, op maandag 1 maart 2010, gijzelden de me-
dewerkers van de Saint-Chamond locatie twee managers om de voortzetting 
van de onderhandelingen af te dwingen. De werknemers kondigden aan dat 
de acties op de ‘goedkeuring van het hele personeel’ konden rekenen als ant-
woord op de ‘blokkade van alle onderhandelingen’. De gegijzelde managers 
lieten telefonisch weten dat ‘[de medewerkers] ons vast houden zo lang er 
geen vooruitgang in de onderhandelingen zit, vooral rondom de verhoging
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van de compensatie boven het legale minimum voor diegenen die ontslagen 
zijn’. Na een nacht gegijzeld te zijn werden ze de volgende dag vrijgelaten en 
werd er een akkoord met het management bereikt. Dat akkoord bevestigde 
de sluiting van een van de locaties, reduceerde het aantal baanverminderin-
gen en accepteerde een compensatieverhoging van 35,000 naar 45,000 euro.

Gevallen waarin men dreigde de fabriek op te blazen zijn ook herhaald 
in 2010, het voorbeeld van New Fabris een jaar eerder volgend, een con-
flict dat de werknemers in staat stelde om een compensatie van 12,000 
euro boven het legale minimum binnen te halen. Deze methode werd ook 
gebruikt in 2010 bij Sodimatex, een auto-onderdelenfabrikant, en dez-
elfde maand ook bij de Brodard Graphique drukkerij en bij Poly Implant 
Prothèse, een fabrikant van borstimplantaten, waar op 12 april 2010 de 
medewerkers dreigden de fabriek in brand te steken. Eric Mariaccia, een 
vakbondsvertegenwoordiger van de CFDT vakbond, stelde het volgende: 
‘We hebben Molotov coktails bereid en zeer licht ontvlambare producten 
bij de ingang van het gebouw geplaatst.’ De arbeiders gooiden ook een 
paar duizend protheses op straat en staken diverse autobanden in brand. 

Ondanks het feit dat zulke methoden ondenkbaar lijken in andere Westerse 
landen, worden ze in Frankrijk als acceptabel gezien door een groot deel van 
de bevolking[1]. In het buitenland worden zulke gevallen gezien als een uit-
drukking van een ‘bepaalde Franse mentaliteit’ en een traditie van opstand die 
haar wortels heeft in de revolutie van 1789. Als de stupiditeit van zo’n wereld-
beeld duidelijk is, zijn de redenen van zo’n specifieke situatie minder duidelijk 
zonder zowel een studie van de concrete gevallen – de meest recente en eerdere 
gevallen – en een analyse van de ontwikkeling van de bemiddelingen tussen 
de klassen zoals vastgesteld in Frankrijk na het eind van de 2e wereldoorlog.

De vragen waar we een antwoord op zoeken tijdens onze analyse zijn: Waarom 
steken zulke vormen van illegale strijd vandaag de dag de kop weer op? Waar-
om in Frankrijk? En waarom alleen in de context van een opheffingsplan? 

De illegale strijd in Frankrijk

Hoewel gevallen van bossnappings en ander fysiek geweld tegen werk-
gevers al bekend waren ten tijden van de volksfrontregering van 1936 
zijn ze erg ongebruikelijk ten tijde van de jaren vanaf het eind van de 
2e wereldoorlog tot aan de jaren voorafgaand aan mei ’68. In de paar 
gevallen die voorkwamen in die periode, zoals bij Peugeot Sochaux 
in 1961 (waar de werkgever werd aangevallen) of in 1967 (bossnap-
ping), zijn geen van allen het gevolg van een dreigende fabriekssluiting. 
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Deze actievormen werden gekozen met het oog op betere werkomstan-
digheden en loonsverhogingen.[2]

In mei 1968 zien we de eerste verschijning van een golf van bossnappings 
(met niet minder dan 11 gevallen van de 14e tot de 20e) en deze steken ook 
de kop op in het begin van de jaren ’70. Maar hoewel de economische situ-
atie in Frankrijk toen nog redelijk stabiel was, in ieder geval tot de oliecrisis 
van 1973, werden bossnappings toen nog vooral gebruikt om hogere lonen 
af te dwingen. In 1971 gijzelden werknemers bij de Egelec-Somarel fabriek 
twee bazen en hielden hen 24 uur gevangen met als doel een loonsverhog-
ing van 50 cent per uur. Bij Flixecourt, in de Somme, gijzelden werknem-
ers de personeelsdirecteur en vier leidinggevenden om loonsverhogingen 
en een pensioensleeftijd van 60 jaar af te dwingen. Bij het bedrijf Le Joint 
Français, in Saint Brieux, werden 3 managers 24 uur lang gegijzeld. De ar-
beiders eisten een loonsverhoging van 40 cent per uur en een 13e maand. De 
acties van Maoïstische groepen die zich in de fabrieken hadden genesteld 
in deze periode bevorderden ook de voorkeur voor dit type actie omdat ze 
soms werden uitgevoerd door alleen deze groepen. (In 1972 werd een baas 
bij Renault gegijzeld door leden van Gauche Prolétarienne). Wat zeker is, is 
dat deze acties moeilijk te vergelijken zijn met de ‘wanhopige strijd’ die de 
kop op steekt in de staalindustrie aan het eind van hetzelfde decennium.[3] 

Het is pas in de jaren ’70, wanneer massale werkeloosheid een realiteit wordt door 
het hele land, dat bossnappings een actievorm worden die specifiek is rondom 
fabriekssluitingen. In deze periode braken enorm gewelddadige conflicten uit. 
Deze hielden vaak lange tijd aan, trokken grote aantallen arbeiders in hele re-
gio’s en werden vaak ondersteund door solidariteitsacties van veel verder weg. 

Tegen het eind van de jaren ’70 bedreigde een Europese overeenkomst over 
de herstructurering van de staalindustrie honderden banen in de regio van 
Lorraine. In deze context, in januari 1979, gijzelden 300 van de 1800 werk-
nemers de manager en 2 leidinggevenden van een fabriek in Longwy tijdens 
een vergadering over de ontslagen. Toen de politie ingreep om de manager 
te bevrijden, antwoorden de arbeiders door het politiebureau aan te vallen. 
Hun strijd hield vijf maanden aan en maakte gebruik van verschillende ac-
tiemiddelen (stakingen, vrije radio, materiële verwoesting, etc.) en mobili-
satie door de hele regio. Na dit alles verkregen de arbeiders, onder andere, 
vervroegd pensioen rond 50 jaar met 84 tot 90 procent van het salaris.[4]
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Bij Pointe de Givet op 9 juli 1982 gijzelden arbeiders de manager voor 48 uur 
uit protest tegen de sluiting van de fabriek te Chiers in Vireux, in de Arden-
nen. De strijd van de arbeiders duurde bijna 2 jaar, in samenspel met de strijd 
tegen een nucleair complex in die regio. Gewelddadige confrontaties met 
de politie vonden iedere maand plaats (inclusief Molotov cocktails en zelfs 
geweerschoten) naast gewelddadige acties: het platbranden van de villa van de 
manager, de bezetting van banken, het plunderen van de regionale overheids-
kas. Na jaren strijd verkregen de arbeiders een ‘historische’ ontslagvergoed-
ing die sommigen in staat stelden hun salarissen te behouden voor 10 jaar.[5] 

Na 1982 waren bossnappings en het dreigement van het vernieti-
gen van de werkplekken bijna volledig afwezig voor 20 jaar. Dit 
verklaard de grote verrassing veroorzaakt door de acties van de ar-
beiders bij Cellatex en Moulinex in het begin van de 21e eeuw.

In juli 2000 kondigde de sluiting van de Cellatex fabriek in Givet (in de Arden-
nen) de terugkeer van gewelddadige sociale conflicten aan. Nadat het bedrijf 
failliet ging bezetten de arbeiders de fabriek. Onderhandelingen werden ge-
houden met de staat. Toen de prefect van de Ardennen op 17 juli zijn aanbod 
van economische compensatie aankondigde was de reactie gewelddadig: diez-
elfde avond dumpten de arbeiders 5000 liter zwavelzuur in de nabijgelegen 
rivier en in het gebouw zelf lag nog 47000 liter die ze dreigden te gebruiken. 
Het bod dat hen werd aangeboden was 2,500 franc in plaats van het wettelijke 
minimum van 1,500. Kort na middernacht kondigde de prefectuur aan dat er 
een nieuwe vergadering zou plaatsvinden en vroeg ze de arbeiders om hun ac-
ties te staken. Uiteindelijk verkregen de arbeiders een compensatie van 80,000 
franc, ver boven het legale minimum (gemiddeld een jaar minimumloon)[6].

Op 19 november 2001, na twee maanden van fabrieksbezetting (met per-
manente sluiting en meer dan 1,100 ontslagen in het vooruitzicht) namen 
de arbeiders bij Cormelle, een van de locaties van het bedrijf Moulinex, een 
uitzonderlijke maatregel om aandacht te vragen voor hun situatie. Sinds 11 
september hing er een spandoek op de fabriek met de tekst ‘Nee tegen de 
sluiting – geld of kaboem!’. Nu probeerden de arbeiders te bewijzen dat ze 
geen grapje maakten. Ze staken een klein opslaggebouw in brand en begon-
nen gasflessen en flessen zwavelzuur op het dak te leggen. Brandweerlieden 
arriveerden maar werden tegengehouden bij de ingang. Een groep van vrou-
welijke arbeiders die de toegangspoorten bewaakten begonnen te schreeu-
wen ‘Moulinex gaat de brand in!’. Een van hen vervolgde: ‘We hebben jullie ge-
waarschuwd, we wachten al 2 maanden op iets concreets. Ze vinden met gemak geld 
voor de privé klinieken. Maar voor ons is er niks. Na 30 jaar op deze plek verdienen 
we 6,500 franc en ontslaan ze ons met 50,000 franc. Hierover discussiëren we niet.’
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De politiechef smeekte de arbeiders ‘Steek de fabriek niet in brand. Onder-
handelingen vinden plaats in Parijs. Wees redelijk mensen.’ Een man gilde ver-
volgens terug: ‘Als Parijs niks bijdraagt dan grijpen we als de bliksem naar het 
wapen van sabotage. Ze gaan godverdomme naar ons luisteren ook al spreekt 
het nieuws nooit over ons.’ De volgende dag werd er een nieuw aanbod gericht 
aan de vakbondsvertegenwoordigers met een veel hogere compensatie: 80,000 
franc voor iedereen. De volgende week werd er een overeenkomst getekend 
door de grote vakbonden. In tegenstelling tot Cellatex varieerde de econo-
mische compensatie tussen de 30,000 en 80,000 franc afhankelijk van rang.[7]

Het is echter pas in 2009, met het op gang komen van de crisis, dat we de 
terugkeer van een ware golf van bossnappings zien: 6 gevallen in maart-april 
2009 en 4 in juni-juli 2009. Het moet gezegd worden dat de herstructurering 
en fabriekssluitingen toegenomen zijn sinds eind 2008. Daarmee waren er, 
volgens een groep in het ministerie van financiën toegespitst op analyse van 
de crisis, tussen 1 januari 2009 en september dat jaar 1,662 ontslagvergoed-
ingsplannen in Frankrijk, vergeleken met 1,049 tijdens heel 2008 en 957 in 
2007.[8] In 2010 gingen de bossnappings door in januari. Er was een geval die 
maand, 3 in februari, meer dan 4 in maart, 4 in april, plus drie dreigementen 
om fabrieken op te blazen, 3 bossnappings in mei en 1 in juni. Het merendeel 
van deze acties vond plaats in subcontracting bedrijven en veel behoren tot 
buitenlandse groepen, in welk geval het moeilijk is om een gesprekspartner 
te vinden. Ze zijn allemaal het gevolg van ontslagen of herstructureringen 
en vinden plaats in regio’s waar de werkgelegenheid deprimerend schaars is. 

Deze bossnappings duren zelden langer dan een nacht. Ze leiden echter altijd 
tot een hervatting van de onderhandelingen, ongeacht hun eindresultaat. Over 
het algemeen, op het eind van de onderhandelingen, worden de bedreigde 
banen niet gered maar is de aangeboden compensatie een stuk hoger dan dat 
wat door de wet wordt voorgeschreven. De werknemers van Continental, die 
naast de gijzeling ook het gemeentehuis plunderden, haalden 50,000 euro bin-
nen na hun strijd, iets wat anderen overtuigde om hun methoden te hanteren. 
De aankondiging dat deze som uitbetaald werd, werd gevolgd door nieuwe 
bossnappings. De media speelt een belangrijke rol tijdens deze conflicten. Het 
zijn vaak de arbeiders die hen contacteren zodra ze een baas gegijzeld heb-
ben, en ze drukken hun klachten aan hen uit, terwijl het management zwijgt 
over het onderwerp. De steun van de publieke opinie dwingt de staat dan om 
publiekelijk in te grijpen, en het is vaak dat wat de vertegenwoordigers van de 
buitenlandse firma’s dwingt om rond de onderhandelingstafel te gaan zitten.
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De gevallen waarin er dreigementen zijn geweest om fabrieken op te blazen 
bleken ook erg effectief, in navolging van het voorbeeld bij New Fabris in 2009. 
Op 12 juli 2009 installeerden de werknemers van dit bedrijf, gespecialiseerd 
in het smelten van aluminium voor de auto-industrie en een subcontractor 
voor Renault en PSA, gasflessen op de locatie en maakten ze hun intenties erg 
duidelijk: ‘We blazen alles op als we geen compensatie van 30,000 euro boven 
het wettelijk minimum krijgen.’ Vergeleken met de arbeiders bij Rencast, die 
in dezelfde situatie verkeerden en onderdelen bestemd voor Renault in de 
oven gooiden, dreigden de arbeiders bij New Fabris om een tandje bij te zetten. 
Hoewel ze dit plan niet uitvoerden, kregen de 366 arbeiders een ontslagver-
goeding van 12,000 euro netto, naast de wettelijk voorgeschreven compensatie. 

Aan de andere kant zijn, in de context van opheffingsplannen, pogingen van 
arbeiders om de productie onder zelfbeheer te plaatsen bijna niet voorge-
komen. De media hebben vaak gesproken over de Phillips fabriek in Dreux, 
waar werknemers de productie heropstartten ‘onder arbeidersbestuur’ nadat 
ze hoorden dat hun locatie gesloten zou worden, waar ze flat panel displays 
produceerden. De TV sets die daar geproduceerd werden waren echter nooit 
voor de verkoop bedoeld maar werden opgeslagen in een warenhuis achter slot 
en grendel om als ‘bargaining chips’ te gebruiken.[9] Tien dagen later greep het 
management in met deurwaarders en dreigden ze met ontslagen. De arbeiders 
gaven de TVs terug en dat was het einde van dit experiment in ‘zelfbeheer’.[10] 

Onder die bedrijven die te maken kregen met gewelddadige acties in 2010, 
waren er verschillende sub-contractors voor de auto-industrie (Proma 
France, Sodimatex, EAK), maar ook 2 metallurgische bedrijven (Akers, Sie-
mens); een fabriekant van liften (Renolift-Meyzieu), van pneumatische mid-
delen voor BTP en de industrie (Sullair-Europe); een fabriekant van borstim-
plantaten (Poly Implant Prothèse); een fabriek voor gegalzuurde koperdraad 
(Usine Essex); een industriële bakkerij (New Society Bread); een industrieel 
onderhoudsbedrijf (Isotherma); en een fabrikant van verrekijkers (Bobcat). 

Maar ook de dienstensector krijgt hier meer en meer mee te maken. Dit jaar, 
om alleen al de gevallen te pakken die in de media zijn gekomen, vonden 
er bossnappings plaats bij een surveillancebedrijf (Vigimark Surveillance); 
een bank (Caisse d’Epargne); 4 ziekenhuizen (Cochin, Emile-Roux, Henri-
Mondor en Foix-Jean Rostand); 2 drukkerijen (Brodard Graphique en Hélio-
Corbeil); en een meubelwinkel (Pier Import). Yvan Lesniak, CEO van Circle 
Printers, claimt zelfs 7 keer te zijn gekidnapped. Dit is hoe hij de atmosfeer 
beschreef die heerste als hij een ontslagplan wilde opleggen: ‘Als je tijdens 
een conflict kruizen, doodskisten, galgen en je portret aan een boom ziet hangen, 
als er een prijs op je hoofd staat samen met het woord “Wanted” en een foto, 
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en je nog steeds dat gebouw in moet, dan weet je dat je een risico loopt.’ 

Ondanks het feit dat de bazen meestal niet mishandeld worden, is de vi-
jandigheid die ze tegenkomen vaak erg serieus: ‘Ze gooien rotte tomaten 
naar je gezicht, eieren. Er is op me gespuugd, ik werd wakker gehouden. […] Ik 
moest toestemming vragen om naar het toilet te gaan, ik ben beledigd, ik kwam 
naar een plek van haat, van agressieve mensen.’[11]. Sommige werkgevers 
werden sindsdien vergezeld van deurwaarders tijdens onderhandelings-
vergaderingen en anti-kidnapping trainingen werden voor hen georgani-
seerd  door de GIGN (Nationale Interventie Groep van de Gendarme)… 

Het merendeel van de bossnappings en dreigementen om de fabriek op te 
blazen zijn echter spontaan en worden georganiseerd door arbeiders op de 
werkvloer. Een vertegenwoordiger van de CGT vakbond bi Caterpillar, Pierre 
Piccarreta, die de rol van mediawoordvoerder speelde tijdens het begin van 
de strijd, was bijvoorbeeld niet op de hoogte van het feit dat er een bosnap-
ping aan het plaatsvinden was en werd hiervan pas op de hoogte gesteld ti-
jdens een vergadering in een andere fabriek. De FO vakbondssecretaris van 
de fabriek zei dat ‘In alle gevallen, tijdens het hele conflict, was het de werkvloer 
die ons aanstuurde, die de beslissingen nam.’[12] Voor Jean-Claude Ducatte, de 
oprichter van Epsy consultancy en een specialist in zakenstrategie, is het 
duidelijk dat ‘in 9 van 10 conflicten, de vakbonden achter hun werknem-
ers aanlopen die hun woede laten ontploffen.’[13] En terwijl de grassroots 
vakbondslui deelnemen aan deze illegale acties, wijken ze duidelijk af van 
de lijn uitgezet door de centrale vakbond. Bijvoorbeeld Xavier Mathieu, een 
CGT afgevaardigde bij Continental, die veel in de media kwam tijdens het 
conflict en publiekelijk Bernard Thibault, de algemeen secretaris van de 
CGT, ‘uitschot’ en een ‘parasiet’ noemde. Het moet gezegd worden dat de 
vakbondscentrales, of dit nu de CGT, CFDT of FO is, zich willen richten op 
het ‘verdedigen van banen’ in plaats van eisen stellen voor hogere compensa-
tie en ze maken dan ook duidelijk dat ze methodes zoals het kidnappen van 
bazen en dreigen de fabriek op te blazen afkeuren, hoewel ze deze afkeur-
ing meestal niet publiekelijk uitspreken. Tijdens het conflict bij New Fabris, 
verklaarde Marise Dumas (CGT) op de radio bij Europe 1: ‘Ik begrijp dat werk-
nemers denken dat dit de enige manier is om zichzelf te laten horen. Maar dit zijn 
actiemiddelen die is niet zou adviseren omdat ze leiden tot een doodlopend spoor.’

De grassroots vakbondslui, als ze niet compleet overrompeld wil-
len worden, worden dus gedwongen om een kritische houding aan te 
nemen ten opzichte van hun vertegenwoordigers. Het moet gezegd 
worden dat ze het moeilijk hebben om hun legitimiteit te laten gelden 
omdat in de private sector slechts 5.2% van de werknemers lid is. 
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De structuren die er in andere landen voor zorgen dat dit conflictniveau 
vermeden wordt, hebben slechts beperkte effectiviteit in Frankrijk, en de 
basis voor deze ‘Franse uitzondering’ moet gezocht worden in de manier 
waarop het Fordistische model zich hier ontwikkelde na de 2e wereldoorlog.

Fordisme en haar Franse specifiteit

Fordisme is een vorm van de uitbuitingsrelatie die haar oorsprong heeft in 
de diepere integratie van de reproductie van de arbeidskracht in de repro-
ductie van het kapitaal. Deze vorm berust voornamelijk op de extractie van 
relatieve meerwaarde, iets wat niet kan gebeuren zonder een effect te hebben 
op de consumptie van de arbeiders. Om de reproductiekosten van de klasse 
te verminderen, en daarmee het deel van de noodzakelijke arbeid in relatie 
tot de overschotsarbeid, moeten de kosten van de koopwaar die bij deze re-
productie betrokken zijn verminderd worden, iets wat bereikt wordt door de 
massaproductie van deze koopwaren, iets wat mogelijk gemaakt wordt door 
een substantiële verhoging van de productiviteit. Arbeiders kunnen vervol-
gens meer producten kopen, omdat hun kosten drastisch gereduceerd zijn, 
en een toename van hun reële lonen wordt mogelijk gemaakt ondanks het 
feit dat het aandeel van hun lonen in relatie tot hun toegevoegde waarde 
afneemt. Bovendien heeft de loontoename, in een tijd waarin internationale 
competitie beperkt is, een onmiddellijk positief effect op de nationale con-
sumptie, iets waar bedrijven in hetzelfde land, die deze nieuwe producten-
massa op de markt willen aanbieden, baat bij hebben. Looneisen nemen daar-
mee een functionele rol in de accumulatie van kapitaal op nationaal niveau aan. 

Op dat punt kunnen zulke eisen tegemoetgekomen worden door de 
kapitalistische klasse, aangenomen dat ze de nieuwe arbeidsomstan-
digheden noodzakelijk voor een constante productiviteitstoename niet 
in twijfel trekken. Op een zelfde wijze kunnen de constante omwen-
telingen in het arbeidsproces geaccepteerd worden door arbeiders om-
dat hun lonen stijgen. Hier spelen collectieve overeenkomsten een grote 
rol in het vastleggen van deze omstandigheden op nationaal niveau.

In de Verenigde Staten steken collectieve overeenkomsten voor het ee-
rste de kop op in het interbellum. Een belangrijk jaar was 1935 met de in-
voering van de Wagner Act. Deze wet erkende officieel het bestaan en de 
activiteit van de vakbonden en verbood werkgevers om arbeiders lastig 
te vallen vanwege hun vakbondslidmaatschap of hun deelname aan col-
lectieve actie. In daarop volgende jaren werden er een aantal belangrijke 
vooruitgangen geboekt op het gebied van lonen en arbeidsomstandigheden. 
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Daarna brak een nieuwe storm van strijd los na het einde van de 2e wereldoorlog 
met de massale stakingen van 1945-46. De kapitalistische klasse antwoordde 
hierop met het doorvoeren van nieuwe wetgeving in 1947 – de Taft-Hartley 
Act – die de invloed van de vakbonden aan banden legde. Collectieve overeen-
komsten ontwikkelden toen een meer en meer gecentraliseerde en geplande 
vorm, volledig in pas met de behoeften van de productiviteit en winstgevend-
heid. De werkgevers werden er van verzekerd dat stakingen de transformatie 
van het arbeidsproces niet zouden schaden, inclusief die transformaties die 
een intensifiëring van de arbeid impliceerden. Tegelijkertijd werden alge-
mene loonrichtlijnen vastgesteld voor periodes die lang genoeg waren om toe-
komstige investeringen te plannen – een noodzakelijke voorwaarde voor een 
stabiele verhoging van de productiviteit. In tegenstelling tot de voorgaande 
periode, voor de verspreiding van collectieve overeenkomsten, waarin reële 
lonen toenamen tijdens periodes van een neerwaartse beweging in de accu-
mulatie (als gevolg van deflatie in de consumptiegoederen), was het reële loon 
nu in staat om zich in dezelfde richting als de accumulatie te bewegen.[14]

In Zweden, een paar jaar voor en net na de 2e wereldoorlog, verschenen 
nieuwe industriële relaties die de vestiging van centrale collectieve overeen-
komsten bevorderden. Onder bedreiging van staatsinterventie in arbeidscon-
flicten, die erg fel waren in de jaren ’20, kwamen de LO (de grootste Zweedse 
vakbondsconfederatie) en de SAF (de confederatie van Zweedse bedrijven) 
tot een aantal overeenkomsten, waarvan het Saltsjöbaden verdrag van 1938 
het bekendste is. Dit creëerde een uniek model van overeenkomst tussen ka-
pitaal en arbeid, gekarakteriseerd door erg weinig conflicten, met continue 
loonsverhogingen voor arbeiders en productiviteitsverhogingen voor de 
industrie. De stabiliteit van deze relatie berustte op het feit dat de werk-
gevers er op konden rekenen dat de gecentraliseerde vakbondsconfedera-
tie de lokale loonsonderhandelingen onder de duim konden houden zodat 
deze de winstgevendheid van de bedrijven niet in gevaar brachten, op ba-
sis van een vakbondsdiscipline die van boven naar beneden werd opgelegd. 

Vergeleken met het Zweedse voorbeeld, waar de vakbonden hoogst 
gecentraliseerd zijn en het overgrote deel van de arbeiders organis-
eren, en zich daarmee in een krachtige positie bevinden om overeen-
komsten voor alle arbeiders af te sluiten, lijken de Franse vakbonden 
zich in een nadelige positie te bevinden in de periode na de 2e werel-
doorlog. Hoogst gepolitiseerd en met elkaar concurrerend beschikten ze 
over weinig leden en waren ze ondervertegenwoordigd in de bedrijven. 
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Vakbonden en werkgevers waren niet in staat om tot een overeenkomst over 
definitieve onderhandelingsprocedure te komen, en daarmee werden de ei-
sen van arbeiders alleen gewonnen na intense strijd (strijd die soms leidde 
tot het aannemen van illegale acties), en met het veranderen van de krachten-
balans konden deze conflicten makkelijk opnieuw de kop op steken. Winsten 
werden alleen geboekt door de arbeiders na een sterke grassroots mobilisatie, 
en dit bepaald een groot specifiek element van de klassenstrijd in Frankrijk 
(wat niet betekend dat deze winsten groter waren die diegenen die vreedzaam 
werden verkregen in andere landen). Hoewel collectieve overeenkomsten be-
stonden, gingen deze initieel alleen over de bedrijven die hen ondertekenden 
en werden ze niet naar de hele sector uitgebreid. Het falen van de vakbonden 
om deze overeenkomsten op nationaal niveau af te sluiten verklaart ook een 
andere specifieke eigenschap van het Franse geval: de belangrijke rol die de 
staat zou spelen in de generalisering van deze overwinningen. In 1950, gaf de 
wet van 11 februari over collectieve overeenkomsten de minister van arbeid 
de autoriteit om de termijnen van een collectieve overeenkomst naar andere 
sectoren uit te breiden.[15] Praktisch alle Franse bedrijven vielen vanaf dat 
moment onder een collectieve overeenkomst, ongeacht hun activiteit en 
grootte, daarmee de Franse arbeiders voorziend in relatief homogene omstan-
digheden. Het was tevens de staat die het gegarandeerde minimumloon, de 
SMIG, introduceerde in 1950, in tegenstelling tot de Scandinavische landen 
waar een minimum de facto gegarandeerd werd door de vakbonden, zonder 
staatsinterventie. In Frankrijk speelde de staat daarmee een centrale rol in 
de stabiele toename van de lonen en de homogenisering van haar effecten.

Het dient opgemerkt te worden dat ook in Frankrijk, tijdens deze periode, 
eisen zich vooral richtten op de lonen. Zelfs wanneer ze vergezeld werden 
van eisen omtrent de arbeidsomstandigheden, was het het tegemoetkomen 
van de looneisen wat de conflicten in staat stelde om te eindigen.[16]

We hebben gezien dat de manier waarop de klassenstrijd zich ontwikkelde 
tijdens het Fordisme in Frankijk een bepaalde conflictvorm die, op sommige 
zeldzame momenten, zo ver ging als gebruik te maken van illegale actie-
vormen, niet uitsloot, zoals duidelijk werd in de vorige sectie. Het gebruik 
van kidnapping kan daarmee begrepen worden als een voortzetting van de 
manier waarop loonsconflicten in Frankrijk werden gevoerd. Dit actietype 
blijft daarmee in het repertoire van de collectieve actie van de klasse, zelfs 
als ze haar marginale karakter pas verliest met de crisis van het Fordisme.
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De crisis van het Fordisme em de herstructurering van de kapitalistische 
productiewijze

Vanaf het midden van de jaren ’60 werd de productie van de meerwaarde in 
haar relatieve vorm meer en meer belemmerd door haar eigen tegenstellingen. 
De enorme vooruitgang in productiviteit als resultaat van de introductie van 
de lopende band werden langzamerhand moeilijk om te evenaren; de extensie 
van de mechanisering vereiste constant groeiende investeringen in constant 
kapitaal, wat de noodzaak voor continue expansie van de markten vereiste 
terwijl de risico’s van de waardevermindering van constant kapitaal toenam. 
Het getayloriseerde arbeidsproces zelf liep tegen technische problemen aan 
die zichzelf meer en meer bloot begonnen te geven. De intensifiëring van de 
arbeid en de extreme fragmentering van de taken bleek een aantal negatieve 
gevolgen te hebben, zoals moeite met het behouden van een regulier werk-
tempo. Zenuwinzinkingen leidden tot een toename aan defecte producten, 
ongelukken en afwezigheid. Het laatste vereiste dat management overs-
chots-arbeidskracht inhuurde om de gaten op te vullen omdat oponthoud 
en vertragingen aan de lopende band gevolgen voor het hele productieproces 
hadden.[17] Belangrijker nog, met de verslechtering van de arbeidsomstan-
digheden zorgde de aanwezigheid van een groot aantal arbeiders in een en-
kele fabriek voor een toename in de klassenstrijd aan de productiezijde. Na 
de grote golf van strijd van de late jaren ’60 en vroege jaren ’70, werd een re-
organisatie van de arbeid noodzakelijk om deze arbeidersbastions te breken.

Maar de herstructurering zou een revolutie van de hele kapitaal-arbeid 
verhouding betekenen. Om de beperkingen op de accumulatie die de kop 
op staken tijdens de crisis van het Fordisme te overstijgen, richtte de her-
structurering zich op het elimineren van alles wat een obstakel was ge-
worden voor het soepel functioneren van de kapitaalvalorisatie. Ze 
ontmantelde niet alleen de grote fabrieken en werkeenheden door de 
introductie van subcontracting, een flexibele arbeidsmarkt en tijdelijk, 
part-time en flexwerk – dit gaat hand in hand met de ‘feminisering’ van 
de arbeidsmarkt – dat spectaculair groeide[18], maar de connectie tus-
sen de productiviteitsverhogingen en de loonsverhogingen zelf verdween. 
Deze loskoppeling resulteerde uit de globalisering van de kapitaalvalori-
satie en een enorme uitbreiding van de internationale arbeidsdeling.[19]
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De illegitimiteit van de looneisen

Vanaf het moment waarop de valorisatie van het kapitaal plaatsvindt op een 
globaal niveau, neemt de virtuoze looncirkel toe en verdwijnt een toename in 
vraag op het nationale niveau. ‘Omdat de coherentie van de Fordistische reguler-
ing lag in de relatie tussen de productiviteit en distributie in een nationale con-
text wordt’, in het geherstructureerde kapitalisme, de ‘productie en distributie 
van economische waarde losgekoppeld van haar territoriale oorsprong.’[20]. 
‘Omdat de belangen van multinationals niet langer samenvallen met die van 
hun land van oorsprong, zijn collectieve onderhandelingen niet langer het 
centrale element in het systeem van macro-economische regulering.’[21] 

Dezelfde factoren die bedrijven in een land als Frankrijk in staat stellen 
om de productie te verhuizen naar landen waar de arbeidskracht goed-
koper is, impliceren een sterke neerwaartse druk op de lonen van arbei-
ders in het centrum en staan tegelijkertijd een toenemende instroom van 
goedkope goederen toe in deze landen. De bevriezing van de nominale 
lonen wordt daarmee deels opgevangen door de kostendaling van het lev-
ensonderhoud. Het aandeel van de geïmporteerde goederen in de arbeider-
sconsumptie wordt dus steeds belangrijker en het loonniveau heeft steeds 
minder invloed op de eis voor nationaal geproduceerde goederen. Vanaf 
nu is het loon een simpele kostenpost die tot een minimum beperkt dient 
te worden. Wanneer dit gebeurd wordt iedere eis voor algemene loons-
verhogingen gericht aan het kapitaal op een nationaal niveau onmogelijk, 
omdat dit haar concurrentiepositie aan zou tasten. Omdat, in tegenstelling 
tot het Fordistische tijdperk, zo’n overeenkomst niet lokaal afgesloten kan 
worden en vervolgens uitgebreid kan worden over de hele sector, wordt 
het erg moeilijk voor een enkel bedrijf om een loonsverhoging toe te staan 
zonder haar concurrentiepositie op de markt te verliezen. De arbeiders die 
voor zo’n loonsverhoging vechten kunnen het feit niet negeren dat ze hi-
ermee de kans vergroten dat het bedrijf zich zal verplaatsen of failliet gaat. 

De strijd tegen de fabriekssluitingen is een uitzondering op deze regel. In 
zo’n geval hebben arbeiders niet langer iets te verliezen, en kunnen ze een 
uitgesteld loon in de vorm van een ontslagvergoeding eisen, zonder zich 
druk te hoeven maken over de toekomstige gezondheid van hun bedrijf. 
Werknemers die werkzaam waren bij bedrijven waar bazen gekidnapt 
werden en waar later andere illegale acties plaatsvonden accepteerden 
vaak eerst verslechterende arbeidsomstandigheden en soms loonsverlag-
ingen in de hoop dat dit de sluiting van het bedrijf tegen zou gaan.[22]
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Maar wanneer deze sluiting dan toch onvermijdelijk wordt vertaalt de woede 
over zoveel te hebben toegegeven voor niks, en de kennis dat ze niks te ver-
liezen hebben, zich in wanhopige vormen van strijd waarin het duidelijk is 
dat de toekomstige gezondheid van het bedrijf er niet langer toe doet, en 
dat alle beloften van omscholing dat ene ding dat grijpbaar is niet kunnen 
vervangen: harde cash. Deze conflicten hebben zich succesvol getoond om-
dat de werknemers tegemoetkoming hebben afgedwongen die ver boven het 
wettelijke minimum lagen. En daarmee krijgen, volgens Ducros and Jean-
Yves Guérin, werknemers die naar zulke middelen grijpen gemiddeld tot 
vier keer meer compensatie dan diegenen die dat niet doen. Hier is het ge-
fragmenteerde karakter van de strijd geen teken van een inherente zwakte 
maar eerder wat hen in staat stelt succesvol te zijn, omdat een generaliser-
ing deze maatregelen onacceptabel zou maken voor de kapitalistische klasse.

De conflicten die ontsprongen aan deze strijd, tussen de grassroots en de 
centrale vakbonden, zijn geen herhaling van de oude tegenstelling tussen ar-
beiders die hun autonomie verdedigen en de vakbonden die proberen om 
hun belangen te bemiddelden met die van de kapitalistische klasse. Wat de 
arbeiders in feite willen is een hervatting van de onderhandelingen, en dit 
is ook het doel van de grassroots vakbonden die geen rol kunnen spelen als 
de werkgevers alle onderhandelingen weigeren. Zulke illegale vormen van 
actie hanteren wordt dan ook de enige realistische manier om de onderhan-
delingen voort te zetten. De centrale vakbonden worden gedwongen om het 
langetermijnperspectief van werkgelegenheid voor de hele beroepsbevolk-
ing in ogenschouw te nemen, maar uiteraard geven werknemers die de sluit-
ing van hun werkplek op hun bord krijgen geen shit om de lange termijn.

Er is echter een kleine minderheid die zich tot zulke acties heeft gewend, en hoe-
wel de gevallen die we hier besproken hebben relatief talkrijk zijn in vergelijk-
ing tot andere landen, kunnen we alle fabriekssluitingen waar dit soort zaken 
niet plaats hebben gevonden niet over het hoofd zien. Bovendien, hoewel deze 
actievormen als radicaal aangemerkt kunnen worden, is er niks radicaals aan 
wat ze eisen. En de sommen geld die ze hebben bemachtigd, die slechts belan-
grijk lijken ten opzichte van de magere compensaties die de wet voorschrijft, 
kunnen een terugkeer naar de geneugten van de arbeidsmarkt niet oneindig 
uitstellen (en wie neemt iemand aan die zijn vorige baas heeft gekidnapt?). 

Wat interessant is aan deze conflicten is dus niet het feit dat ze de zaadjes 
zouden vormen van een ‘nieuwe arbeidersbeweging’, maar eerder dat ze aan-
geven wat de hedendaagse conflicten op hun bord krijgen in het geherstruc-
tureerde kapitalisme.
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Geconfronteerd met het nieuws dat hun fabriek gaat sluiten, hebben de ar-
beiders zich niet gericht op het heropstarten van de productie onder zelfbe-
heer. Verre van hun werkplek te beschouwen als iets wat ze zouden willen 
overnemen, hebben ze haar als hun doelwit genomen. Hun klassenbehoren 
vormt niet langer de basis van een arbeidersidentiteit waarop men een nieu-
we maatschappij zou kunnen vestigen. De proletariërs kunnen niet aan hun 
klassenbehoren ontsnappen, maar in hun strijd ervaren ze haar als een muur 
die voor hen staat. Voorbij dit limiet gaan betekent dat ze zichzelf als klasse 
moeten afschaffen terwijl ze tegelijkertijd alle andere klassen afschaffen: 
communisering.

Jeanne Neton & Peter Åström, 2010
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Occupy Oakland is dood!
Lang leve de Oakland Commune!

- Enkele Oakland antagonisten

De commune

Voor ons in Oakland was “Occupy Wall Street” altijd al een rare aangelegen-
heid. Terwijl een groot deel van het land angstvallig stil was in de jaren voor de 
hete herfst van 2011, broeide er in de straten van de Bay al een unieke opstan-
digheid die regelmatig uitbarstte in militante confrontaties met de politie. 
Van de verschillende anti-politie rellen als gevolg van de executie van Oscar 
Grant door de politie op Nieuwjaarsdag 2009 tot de golf van antibezuinig-
ingsbezettingen door studenten eind 2009 en begin 2010 tot de inheemse 
protestkampen in Glen Cove in 2011 en de serie anonieme BART (Bay Area 
Rapid Transport) ontregelingen in de maand voor Occupy Wall Street: onze 
grootstedelijke regio kwam de afgelopen jaren naar boven als het centrale 
strijdpunt van dit land. De kruising van de 14e en Broadway in de binnen-
stad van Oakland was vaker wel dan niet “ground zero” voor deze conflicten. 

Als we er voor hadden gekozen om het specifieke traject te volgen wat voor-
geschreven werd door Adbusters en de Occupy Wall Street organisatoren in 
Zucotti park, dan hadden we ons lokale Occupy kamp ergens opgezet in het 
hart van de hoofdstad van het West Coast kapitaal, als een bruggenhoofd 
in het vijandelijke gebied van het financiële district van San Fransico. Som-
migen deden dit al vroeg en volgden in de voetstappen van een groeiend 
aantal kampen verspreid over het hele land als een kleurrijk maar verward 
archipel van antifinanciële verontwaardiging. Volgens deze logica zou het 
onmogelijk zijn dat het epicentrum van deze beweging in een proletari-
sche stad van middelbare grootte aan de andere kant van de baai zou liggen.
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We kozen nadrukkelijk voor een ander pad, gebaseerd op een langer tra-
ject en geworteld in een verzameling gedeelde ervaringen die direct uit re-
cente strijd voortkwamen. Vage populistische slogans over de 99%, handig 
gebruik van social networking, schaduwachtige figuren die rondrenden 
in Guy Fawkes maskers, niks van dit alles speelde een cruciale rol om ons 
naar de voorgrond van de Occupybeweging te brengen. In de rebellen-
stad Oakland bouwden we een kamp dat niet zozeer de opkomst van een 
nieuwe sociale beweging was, maar de niet eerder vertoonde samenkomst 
van al bestaande lokale bewegingen en antagonistische tendensen die al-
lemaal het conflict met staat en kapitaal opzochten, terwijl we leerden om 
voor elkaar en onze stad te zorgen op de meest radicaal mogelijke manier. 

Dit is wat we de Oakland Commune begonnen te noemen; dat dichte netwerk 
van herontdekte affiniteit en opstandigheid, dat als een mes door de schijnbaar 
ondoordringbare sociale barrières heen sneed. Onze “war machine and care ma-
chine” zoals een kameraad het noemde. Geen politieagenten, geen politici en 
flink wat ‘autonome acties’; de Commune materialiseerde zich een mand lang 
in de bevrijdde Oscar Grant Plaza op de hoek van de 14e en Broadway. Hier 
aten we samen, leefden we samen en begonnen we te leren hoe we eigenlijk 
voor elkaar moesten zorgen terwijl we ondertussen onbemiddelde aanvallen 
uitvoerden op onze vijanden: de lokale overheid, de zakenelite ‘downtown’ en 
het transnationale kapitaal. Deze aanvallen mondden uit in de algemene stak-
ing van 2 November en de daaropvolgende blokkade van de West Coast haven. 

In hun herhaaldelijke aanvallen op Occupy Oakland had de lokale ‘decolo-
nize’ tendens op een bepaalde manier gelijk[1]. Occupy Wallstreet en de be-
weging van de 99% worden erg problematisch wanneer ze worden toegepast 
op een stad als Oakland en stinken naar voornamelijk blanke liberale politiek 
die van veraf wordt opgelegd op een diverse bevolking die al onder een hard-
handige politiebezetting leeft. Wat onze dekoloniserende kameraden echter 
niet begrepen (opzettelijk of niet) is dat de opstand die zich voltrok voor het 
gemeentehuis op de Oscar Grant Plaza niet te herleiden is tot 17 September 
2011, toen duizenden 99%ers over Wall Street marcheerden en hun kamp in 
Lower Manhattan opzetten. De Oakland Commune werd veel eerder gebor-
en, op 7 Januari 2009 toen jongeren bovenop een politiewagen klommen en 
de ruiten hiervan intrapten op het ritme van het gejuich uit de menigte. Van-
daar de naam van de tijdelijk door de Commune heroverde ruimte waar dit 
antikapitalitische dekoloniseringsproces zich ontvouwde: Oscar Grant Plaza. 

Waarom duurde het dan bijna drie jaar voordat de Commune ein-
delijk naar voren kwam en haar werkelijke potentie onthulde?
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Misschien had ze tijd nodig om stilletjes te groeien, om de kleine over-
winningen te vieren en zichzelf weer op te lappen na de bittere nederla-
gen zoals het deprimerende einde van de studentenbeweging op 4 Maart 
2010. Of misschien moest ze haar eigen spiegelbeeld zien in Tahrir, de 
Plaza del Sol en het Syntagmaplein voordat ze het vertrouwen had om zo 
schaamteloos de oorlog aan de hele kapitalistische orde te verklaren. Een 
ding is zeker. Ongeacht de tekortkomingen van Occupy Wall Street en de 
reformistische tendensen die aan de beweging van de 99% kleefden, het 
feit dat een soort open revolte zich snel als een virus over het hele land ver-
spreidde gaf ons de politieke ruimte in Oakland om onze rebelse dromen 
te realiseren. Dit punt kan niet genoeg benadrukt worden. We zijn het 
sterkst wanneer we niet alleen zijn. We zullen geïsoleerd en vernietigd 
worden als Oakland een militante uitschieter blijft terwijl de rest van het 
land stil zit en onze kameraden in andere steden tevreden zijn met ons toe 
te juichen en het consumeren van relporno afkomstig van onze straten, 
afgewisseld met een bezoekje om een beetje van de actie mee te krijgen.

De beweging

Voor een hele generatie jongeren in dit land waren de afgelopen zes maanden 
de eerste aanraking met hoe het is om deel uit te maken van een uitdijende 
en complexe sociale beweging die haar mogelijkheden constant oprekt en 
haar deelnemers door een radicaliseringproces brengt waar normaalgespro-
ken jaren overheen gaan. Het meest recente (en levendige) voorbeeld wat 
hierbij in de buurt komt is waarschijnlijk de eerste golf van Noord-Ameri-
kaanse antiglobaliserings mobilisaties vanaf eind 1999 tot en met begin 
2001. Deze beweging bracht ook een grote groep stromingen samen onder 
de reformistische slogan “Fair trade & global justice” terwijl ze tegelijk-
ertijd kenmerken vertoonde van een systematische kritiek op het globale 
kapitalisme en van een militante ‘straatpolitiek’ gericht op verstoringen.

De overeenkomsten houden daar echter op en het is deze breuk met het 
verleden wat Occupy goed deed. Terugkijkend naar die onstuimige da-
gen rond de millenniumwisseling (of de golven van tophoppen die hierop 
volgden) waren de momenten van echte strijd en het zien en leven van 
een breuk, recht voor je eigen ogen, schaars en lagen ze ver uit elkaar. Ze 
voltrokken zich meestal tijdens de massamobilisatie midden in een of an-
der “National Security Event” in een stad aan de andere kant van het 
land (of de wereld!). De banden die we ontwikkelden in die tijd waren 
van onschatbare waarde, maar zijn niet te vergelijken met de kiemen van 
verzet die tegelijkertijd gezaaid zijn in honderden steden deze herfst.
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Het is niet logisch om de bezettingstactiek op te hemelen, net zo min als 
onszelf beperken tot blokkades of clandestiene acties dat is. Toch verand-
erde de wijdverspreide opkomst van publieke bezettingen wat het betekent 
om ons te verzetten op kwalitatief niveau. Voor hedendaagse Amerikaanse 
sociale bewegingen is het iets nieuws om ruimte te bevrijden, die normaalge-
sproken onder politiecontrole staat om de stad gladjes te laten functioneren 
als een winstgeneratiemachine, en haar te transformeren in een knooppunt 
van strijd en rebellie. Om dit dag na dag te doen, geworteld in de stad waar 
je leeft en de connecties met buren en kameraden versterkend, is het ee-
rste voorproefje van wat het echt betekent om een leven te leiden wat de 
moeite waard is. Voor die paar maanden in de herfst namen Amerikaanse 
steden nieuwe geografieen aan, geproduceerd door de beweging, en begon-
nen rebellen een kaart te schetsen van komende opstanden en revoltes.

Dit was het klimaat waarin de Oakland Commune floreerde. Op die plekken 
en momenten waarop Occupy Wall Street deze eigenschappen vertegenwoor-
digde, in tegenstelling tot de reformistische tendensen van de geweldloze 
campagne van de 99% om het kapitalisme te fixen, was de beweging zelf iets 
prachtigs. Kleine communes kwamen tot leven in allerlei steden en dorpjes. 
Die dagen zijn nu voorbij maar het feit dat miljoenen die solidariteit, macht en 
vrijheid hebben gevoeld zal langdurige en vergaande consequenties hebben.

We zouden niet verbaasd moeten zijn dat de beweging nu uit 
elkaar valt en dat we nu, min of meer alleen, langs dat lege park 
of plein komen op weg naar ons werk (of op zoek daarnaar). Plek-
ken die gisteren nog zo vol van leven, kleur en mogelijkheden leken.

Alle grote sociale bewegingen in dit land in de nasleep van de antiglobaliser-
ingsperiode zijn erg snel opgekomen en verenigden miljoenen voor ze snel 
weer verpletterd of gecoöpteerd werden. De anti-oorlogsbeweging bracht 
miljoenen op de been in massademonstraties in de maanden voor de bom-
men boven Baghdad vielen maar werd al snel gecoöpteerd naar een “Iedereen 
behalve Bush” campagne op tijd voor de verkiezingen van 2004. De beweging 
voor immigrantenrechten explodeerde in de lente van 2006 en was succes-
vol in het tegenhouden van de repressieve en racistische HR4437 wetgeving 
door het grootste protest in de geschiedenis van de VS te organiseren (en mo-
gelijk het dichtste bij een landelijke algemene staking) op 1 mei dat jaar[2]. 
De beweging werd echter snel van straat gejaagd door een golf agressieve 
ICE (immigratiepolitie) invallen en deportaties die doorgaan tot op de dag 
van vandaag.  Dichter bij huis escaleerde de anti-bezuinigingsbeweging, 
die de campussen van Californië overspoelde eind 2009,  in rap tempo ti-
jdens de herfst door middel van strijdbare bezettingen over de hele staat.
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Maar rond 4 maart 2010 was de beweging succesvol opgesplitst door de 
meer militante tendensen de kop in te drukken en de ‘gematigde’ ten-
densen te vangen in een impotente lobbycampagne richting de amb-
tenaren in Sacramento. Zo ziet de snelle cyclus van moblisering en ontl-
eding er uit voor sociale bewegingen in het laat-kapitalistische Amerika. 

De ontleding

Wat draaide Occupy dan de nek om? De 99%ers en reactionaire liberalen 
zullen al snel naar diegenen van ons in Oakland wijzen, en onze tegen-
hangers in andere steden, die de zwarte vlag hijsen als oorzaak van het 
‘vervreemden van de massa’ met onze ‘Black bloc tactieken’ en ‘extreme’ 
kijken op de politie en economie. En veel militanten zullen net zo snel 
wijzen naar de sinistere krachten van de coöptatie, ongeacht of dit nu 
vakbondsbureaucraten, ‘99% lente’ “geweldloosheidstrainers” of de ver-
zameling van verlammende ‘sociale gerechtigheid’ NGOs zijn. Maar beide 
posities missen de onderliggende dynamiek die de bepalende factor in de uit-
komt tot nu toe was: alle kampen zijn ontruimd door de politie. Allemaal.

Al die bevrijdde ruimtes waar rebelse relaties, ideeën en acties zich konden 
verspreiden werden platgewalst als de vele krottenwijken die over de hele 
wereld in de weg van vliegvelden, snelwegen en Olympische stadia staan. De 
tragische realiteit is dat we die kampen niet terug krijgen. Niet nadat de macht 
de besmettelijke militantie zich vanuit Oakland zag verspreiden naar andere 
conflictpunten op de Occupy kaart en zich realiseerde wat een bedreiging die 
tenten en borden en discussies tot in de late uren mogelijk konden worden.

Ongeacht hoe anders Occupy Oakland was van de rest van Occupy Wall 
Street, haar leven en dood waren intiem verbonden met de levenskracht 
van de bredere beweging. Toen de kampen eenmaal ontruimd waren bleef 
dat andere kenmerk van Occupy, de algemene vergaderingen, achter zonder 
een ankerpunt en verwerd tot niets anders dan een leeg besluitorgaan 
wat niemand vertegenwoordigd en zich meer bezig houdt met haar eigen 
reproductie dan wat dan ook. Er is een breed scala aan pogingen in Oak-
land geweest om het pad naar de volgende fase van de beweging zichtbaar 
te maken. Dit omvat verdedigingen tegen de foreclosures, blokkades van 
de haven, het vormen van banden met rank-and-file arbeiders om de ba-
zen in diverse sectoren te bestrijden, clandestiene kraakpogingen en zelfs 
buurtbarbecues. Dit zijn allemaal interessante richtingen en ze hebben 
dan ook potentie. Maar zonder verbonden te zijn aan de draaikolk van 
een communale bezetting blijven het geïsoleerde activistische campagnes. 
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Geen van allen kan de essentiële rol van het samenweven van 
het rebelse sociale weefsel van affiniteit en kameraadschap 
waar alleen de kampen tot nu toe in staat toe waren vervangen.

1 Mei bevestigde het eind van de nationale Occupy Wall Street beweging om-
dat het de beste mogelijkheid die de beweging had om de bezettingen weer op 
te bouwen, en toch was ze hier niet toe in staat. Nergens was dit duidelijker 
dan in Oakland toen de zon onder ging na een dag van demonstraties, pikets 
en confrontaties. Geruchten hadden wekenlang de ronde gedaan dat er tent-
en opgezet zouden worden en dat het kamp opnieuw geboren zou worden in 
de avond van die lange dag. De honderden ME’ers, ondersteund door pantser-
voertuigen en SWAT teams met automatische wapens, maakten geen geheim 
van hun voornemen om het plein leeg te vegen nadat alle ‘goede demonstrant-
en’ afgedropen waren, iets wat iedere herbezetting fysiek onmogelijk maakte. 
Het was hetzelfde op 28 januari toen plannen voor de bezetting van een groot 
publiek gebouw uiteengeslagen werden in een regen van flash bang granaten 
en 400 arrestaties, net zoals dit gebeurde op 17 maart in het Zucotti park toen 
de dromen van een nieuw Wall Street kamp kapot werden geslagen in een 
regen van pepper spray. Iedere hoop van een lenteoffensief dat zou leiden tot 
een nieuwe ronde van heroverde ruimtes en bevrijdde zones is gekomen en 
gegaan. En daarmee zijn Occupy Wall Street en Occupy Oakland gestorven.

De toekomst

Voor iemand die zich al neer had gelegd bij het overlijden van Occupy was 
1 Mei nog best een indrukwekkend succes. Geen enkele andere periode van 
24 uur in de recente geschiedenis heeft zo’n divers spectrum aan militantie 
over allerlei steden in het land losgelaten. Van de straatgevechten in Oakland 
die de hele dag aanhielden tot het schilden blok in LA tot de moedige poging 
tot een Wildcat demo in New York tot de verrassingsaanval op het politiebu-
reau in San Francisco tot de anti-kapitalistische demo in New Orleans en de 
spectaculaire verwoesting van de banken en grote bedrijven in Seattle door 
kameraden die de zwarte vlag hanteerden, de grote menigten die de straat 
op gingen op 1 Mei waren niet langer bang van de militante confrontaties 
met de politie en leken relatief comfortabel met de vernielingen. Dit is een 
belangrijk keerpunt dat suggereert dat de toon en tactieken van de volgende 
reeks gebeurtenissen heel anders zal zijn dan die van de afgelopen herfst. 

Toch is het consistente ritme en de resonantie van het verzet dat 
de kampen mogelijk maakten niet teruggekeerd. Wederom waden 
we door de deprimerende zee van de dagelijkse normaliteit, wach-
tend op de volgende spectaculaire actiedag om te komen en gaan
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op dezelfde manier waarop de kameraden dat een decennium geleden deden 
in de antiglobaliseringsbeweging of de antioorlogsbeweging. In de Bay Area 
werd de stakingsoproep opgepikt door verpleegsters en veerpontwerkers die 
pikets bij hun werkplekken organiseerden, naast de havenarbeiders die van hun 
werk wegbleven die dag. Deze uiting van solidariteit is indrukwekkend als je 
kijkt naar het algemene gebrek aan momentum in de beweging op dit moment. 
Als verstoring van de dagelijkse kapitaalstromen schoot ze echter te kort om 
van een actiedag naar een algemene staking zoals op 2 november te escaleren. 

En dus gaan we door in deze stillere periode van onzekerheid. We vangen 
zo nu en dan nog glimpen van de Commune op in die speciale momenten 
wanneer vrienden en kameraden met succes de regels breken en zichzelf 
organiseren om voor elkaar te zorgen terwijl ze tegelijkertijd aanvallen or-
ganiseren op diegenen die profiteren van deze collectieve ellende. We za-
gen dit tijdens de acties op 1 Mei, of tijdens de twee bezettingen van het 
gebouw aan 888 Turk Street in San Francisco of recentelijk op het bezette 
stuk landbouwgrond dat tijdelijk bevrijd werd van de Universiteit van Cali-
fornie voordat ze ontruimd werd door de oproerpolitie een paar dagen 
geleden. Maar nu de kampen uit de herfst bijna zijn leeggelopen berust het 
felle maar delicate leven van onze Commune meer en meer op de levendig-
heid van de rebelse sociale relaties die altijd al ons fundament zijn geweest. 

De taak die voor ons ligt in Oakland en daar voorbij is om op zoek te gaan 
naar nieuwe manieren om elkaar te vinden en die te voeden. We bereiken 
snel het punt waarbij het dode gewicht van Occupy de Commune met zich 
mee de prullenbak van de geschiedenis in lijkt te trekken. We moeten nieuw 
leven blazen in onze netwerken van rebelse relaties. Nieuw leven dat niet af-
hankelijk is van de General Assembly van Occupy Oakland of de verzameling 
bewegingsvoortrekkers die opkwamen om de recente strijd te vertegenwoor-
digen. Dit is geen argument tegen de openbare bijeenkomsten of voor een 
aftocht richting de kleine counterculture getto’s die ons irrelevant en geï-
soleerd houden. In tegendeel, we hebben meer publieke bijeenkomsten nodig 
die verschillende vormen aannemen en experimenteren met thema’s, besliss-
ingsmakingsstijlen (of gebrek daaraan) en niveaus van affiniteit. We moe-
ten nieuwe manieren vinden om ruimte te heroveren en een besmettelijke 
rebelse geest, geworteld in onze specifieke stedelijke context, gebruikelijk te 
maken terwijl we een breuk maken met de neerwaartse spiraal van bezetting-
spogingen gevolgd door staatsrepressie waar de beweging nu in vervallen is. 
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Bovenal moeten we kost wat kost in contact blijven met de oude en nieu-
we kameraden en mogen we deze relaties niet laten ontbinden. Dit zal de 
gezondheid van de Commune bepalen en uiteindelijk haar mogelijkheid 
om effectief onze vijanden te bestrijden in de strijd die nog komen gaat. 

Enkele Oakland antagonisten, 2012

[1] De ‘decolonize’ tendens stak in Oakland en elders de kop op toen minderheden 
en inheemse mensen een initiatief binnen Occupy begonnen om de diepe koloniale 
wortels van de huidige onderdrukking en uitbuiting te confronteren.  Decolonize 
Oakland splitste zich publiekelijk van Occupy af op 5 December 2011 nadat een 
voorstel in de Occupy Oakland algemene vergadering om de naam naar Decolo-
nize Oakland te wijzigen afgewezen werd. Voor meer informatie over deze splitsing 
zie ‘Escalating Identity’ http://escalatingidentity.wordpress.com/

[2] De demonstaties op 1 mei 2006 genaamd ‘El Gran Para Estadounidense’, ofwel 
‘De grote Amerikaanse boycott’, waren de climax van een landelijke serie mobili-
saties die twee maanden eerder begonnen waren met grote marsen in Chicago en 
Los Angeles, samen met spontane walkouts op middelbare scholen in Californie en 
daar voorbij. Miljoenen gingen door het hele land de straat op op 1 mei, met 2 mil-
joen demonstranten in Los Angeles alleen. Hele zakendistricten in immigranten-
buurten, of buurten waar immigranten het gros van de arbeiders vormden, werden 
die dag afgesloten in wat sommigen ‘Een Dag Zonder Immigranten’ noemden.
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Limieten: zelf-organisatie in Griekenland
- Anna O’Lory/Blaumachen

In Griekenland put een opleving aan zelf-organisatie onder crisisomstandigheden 
uit een bekend repertoire van bestaande ‘alternatieven’. De welbekende zelfbeheerde 
‘Vio.Me’ fabriek, de ‘aardappelbeweging’ van lokale boeren en cooperatieven, etc. 
Anna O’Lory - lid van de groep en het blad Blaumachen - beschrijft de centrale 
eigenschappen van deze initiatieven en legt hun inherente beperkingen bloot om 
meer zicht op de algemene situatie te krijgen.

Een recente film van Anja Kirschner en David Panos, Ultimate Substance 
(beinvloed door het werk van Alfred Sohn-Rethel), verbindt geld als ‘universele 
gelijkvorm’ [a] met manieren van denken en vormen van sociale organisatie: 
de kwantificatie van activiteit via een abstracte gelijkvorm correspondeert 
met abstractie in denken en wetenschappelijke kwantificatie. Voor ons is 
het belangrijke gevolg hiervan dat niet alleen de uitbuiting, maar ook de 
oplegging van de boekhouding op het sociale leven zelf gedenaturaliseerd 
worden.Geld wordt niet bekritiseerd omdat ze niet precies genoeg met 
‘waarde’ correspondeerd. Ze wordt bekritiseerd precies voor wat ze is: een 
universele gelijkvorm die de handel [b] bemiddeld en tegelijkertijd een 
waarde-vorm is.

Vandaag de dag in Griekenland, terwijl de staat zich terugtrekt uit de 
reproductie van de arbeidskracht in de vorm van uitkeringen en de 
‘verzorgingsstaat’ en dit vervangt met ‘workfare’, dwangarbeid en repressie, 
terwijl het kapitaal (groot en klein) gedwongen wordt zich terug te 
trekken uit de investeringen en de productie (daarmee een groot deel van 
de bevolking uit het arbeidscontract en in de informele/precaire arbeid en 
werkeloosheid werpende) is er een grote opleving van de zelf-georganiseerde 
activiteit, evenals een interesse daarin van de kant van de staat. Deze zelf-
organiserende activiteit is een direct antwoord op het wegvallen van eerdere 
bronnen van reproductie (lonen, pensioenen, uitkeringen) en dringt zich op 
als noodzakelijk. Deze zelf-organisatie is niet alleen symptomatisch van de 
crisis, maar wordt er door bepaald en gevormd.
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Het doel hier is om wat bedenkingen over deze activiteiten aan te kaarten, 
niet vanuit het perspectief of deze activiteiten goed of fout zijn, of dat 
mensen iets anders zouden moeten doen, maar op basis van met wat voor 
limieten, beperkingen of tegenstellingen ze geconfronteerd worden. Geld, 
handel, ‘commodities’ [c], de waarde en abstracte arbeid zullen allemaal van 
centraal belang zijn in deze discussie.

De ‘warenruil’ [d] is precies datgene waar de alternatieve economische 
initiatieven (zoals alternatieve valuta of ‘tijdbanken’[e]), die zich rap 
vermenigvuldigen tijdens de crisis, zich op baseren. Het idee achter deze 
initiatieven is, aan de ene kant, om economische activiteit te creeeren 
waar daar weinig van is en, aan de andere kant, om gemeenschappen en 
solidariteitsrelaties onder lokale bewoners te creeeren. Een gelokaliseerde 
valuta, of ze nu op tijd gebaseerd is of niet, beperkt opties en beschermt haar 
leden tegen externe competitie. Men zou het kunnen zien als een vorm van 
micro-protectionisme. Daar bovenop streeft ze naar het vormen van een 
gemeenschap onder haar leden. Deze twee aspecten van deze initiatieven 
zijn nauw met elkaar verwoven en hun tegenstellingen ‘prefigureren’ [f] 
toekomstige spanningen binnen deze verwovenheid.

Simpele handelsrelaties tussen leden betekent dat we spreken van 
thuisproductie, afhankelijk van de bredere economie daarbuiten, die 
doordrongen wordt door de crisis. Aan de andere kant vormt een gemeenschap 
gebaseerd op simpele handelsrelaties, zowel in vroegere productiewijzen 
als vandaag de dag, de noodzakelijke afhankelijkheidsbanden rondom 
lokaal eigendom in plaats van vrijwillige relaties tussen individuen. Het 
is een open vraagstuk of de recreatie van zulke onderling afhankelijke 
gemeenschappen vandaag de dag ook zou kunnen leiden tot de creatie van 
strijdgemeenschappen die niet gebaseerd zijn op de kwesties van lokale 
identiteit en lokaal eigendom en in conflict treden met degenen daarbuiten.

In deze micro-markten is er al sprake van een algemene gelijkvorm die de 
ruilwaarde meet, of dat nu in een alternatieve valuta of in tijd is, evenals er 
sprake is van productie voor de markt, wat betekent dat de koopwaar ‘arbeid’ 
al ‘gelijkgemaakt’ is door middel van de handel, en daarmee geabstraheerd is 
van haar concrete, specifieke eigenschappen. Tijdsbanken, gemotiveerd door 
opvattingen van ‘gelijkwaardigheid’, gebruiken echter concrete arbeidstijd 
als een maatstaaf van de welvaart, daarmee variaties in de productiviteit, 
intensiteit en complexiteit van de arbeid negerend. Over het naast elkaar 
bestaan van deze variaties zal echter onderhandeld moeten worden wil dit 
gelijkheidsprincipe van enige waarde zijn.
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De gelijkmaking van verschillende vormen van arbeid in de markt heeft 
een adequate vorm nodig. Deze onderhandeling kan er ofwel toe leiden 
dat de tijds-valuta een echte valuta wordt, i.e. niet gekoppeld aan concrete 
arbeidstijd, ofwel tot de noodzaak tot een stricte en constante controle over 
de eigenschappen en types van uitgewisselde arbeid die de uitbreiding van de 
micro-markt in de weg staat. De tijdsbank kan zich niet uitbreiden zonder 
de geldvorm te introduceren en ze kan het geld niet introduceren zonder te 
krimpen. Als ze dan uiteindelijk uitbreid zal haar verschil ten opzichte van 
de mainstream economie verdwijnen.

Het perspectief dat deze alternatieve economieeen als meer ziet dan pogingen 
om te overleven onder de crisis en dat probeert momenten van verzet te 
zien in wat ze zijn, en niet in hun eigen overstijging, ziet geld slechts als 
pure overheersing, of slechts als een symbool, in plaats van datgene wat ze 
daadwerkelijk is: een abstracte gelijkvorm, een functie, het meest geschikte 
medium voor de handel. De warenruil heeft het geld nodig, ze wordt hier 
niet door ‘overheersd’. De handel, abstracte arbeid, de arbeidsdeling, etc. zijn 
allemaal precondities voor de productie van de waarde, met andere woorden, 
het kapitalisme. Er is hier geen sprake van ‘oprechte’ sociale relaties die dan 
overgenomen worden door ‘de kapitalisten´. Kapitalistische sociale relaties 
zijn niet minder kapitalistisch als men het geld vervangt door iets anders. 
En de afschaffing van het geld als bemiddelaar van de productierelaties kan 
niet plaatsvinden zonder de afschaffing van alle bemiddelingen die het geld 
ondersteunen en er door ondersteund worden; een afschaffing door de gehele 
maatschappij, en niet slechts lokaal.

Sociale projecten die zich bezig houden met het vrijelijk en gratis uitdelen 
van middelen lopen ook tegen zulke beperkingen op in hun pogingen om te 
voorzien in de sociale diensten die de staat opgeheven heeft. Deze projecten 
zijn zowel een symptoom van, als essentieel voor, overleven tijdens de crisis. 
Ze varieeeren van gaarkeukens voor de daklozen, kledingruilplaatsen, 
‘sociale supermarkten’ (winkels die gedoneerde basisgoederen goedkoop 
verkopen) tot kinderopvanglocaties en gratis onderwijs voor kinderen, 
georganiseerd door zowel politieke groepen als meer spontane initiatieven. 
De gezondheidszorg is een ‘case in point’ aangezien er een paar zelf-
georganiseerde medische centra in steden over het gehele land te vinden 
zijn. Deze centra worden gerund door gezondheidswerkers die hun diensten 
gratis aanbieden en alle ruimte, apparatuur en medicijnen worden gedoneerd. 
Ze zijn onderdeel van de strijd van de gezondheidswerkers en de strijd voor 
universele gratis gezondheidszorg, een poging om haar decommodificatie in 
de praktijk te brengen.
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Deze tegenstelling wordt echter het meest duidelijk in de eisen voor de 
autonomie (met het zelfbeheer[g] als de denkbeeldige horizon) die in deze 
projecten ontstaan. Solidariteits-gezondheidscentra zijn duur en er komt een 
tijd waarin de donaties van kameraden niet genoeg zullen zijn. Het probleem 
van de autonomie is dus duidelijk: ofwel men accepteert financiering door 
bedrijven, NGOs of de staat, ofwel men kan niet langer voortbestaan. 
Ondertussen kan de ontmanteling van de publieke gezondheidszorg deze 
weigering harteloos en koud laten lijken.

Ondanks deze breed erkende problemen is wat deelnemers als hoopvol 
zien in hun pogingen het opbouwen van een ‘solidaire subjectiviteit’ die ze 
direct koppelen aan het arbeiderszelfbestuur. De limiet ligt hier echter niet 
in het subject maar in de mogelijkheid van deze praktijk zelf. De betekenis 
van hun actie hangt niet af van de handeling zelf, en is geen kwestie van 
subjectiviteit, maar van de context. Direct, belangeloos, geven, hoe nodig ook, 
zal nooit in staat zijn om te voorkomen dat gezondheidszorg systematisch 
bemiddeld wordt door geld. Ondertussen betekend het naast elkaar bestaan 
van onbetaalde gezondheidswerkers enerzijds en private klinieken en een 
krimpende publieke gezondheidszorg anderzijds de uitbuiting van deze 
arbeiders op een breed sociaal niveau. Misschien zouden zulke organisaties, in 
een andere, bredere situatie van sociale scheuring die de gehele samenleving 
omvat, in een all-out conflict tegen de kapitalistische klasse en de staat, waar 
de bemiddelingen van geld en de handel in twijfel getrokken worden, een 
andere betekenis of dynamiek kunnen krijgen. Maar ook daar zouden nieuwe 
limieten ontstaan - de vraagstukken van de machtsrelaties tussen dokter en 
patient en de arbeidsdeling bijvoorbeeld, die beiden kapitalistische sociale 
relaties veronderstellen.

De generalisering en samenkomst van zulke breuken is echter niet hetzelfde 
als de verspreiding van autonome ruimtes, of de vermenigvuldiging en 
vergroting van wat vaak ‘de commons’ genoemd wordt. De reden hiervoor 
is dat de vorm van autonome organisatie altijd die is van een gemeenschap 
wiens leden gemeenschappelijke belangen hebben en eigendommen hebben. 
Eigendom wordt hiermee niet afgeschaft maar overgedragen aan een 
gemeenschap. Een binnen wordt altijd gedefineerd door haar buiten en haar 
grenzen. Aan de ene kant wordt een autonome gemeenschap geconfronteerd 
met alle risico’s van het lokalisme, zelfs nationalisme; aan de andere kant zijn 
haar grenzen ‘tegen het kapitalisme’ alles behalve zeker.
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Kapitalisme wordt niet alleen niet actief tegengegaan door doorbroken door 
gemeenschappen die delen, maar ze is een voorwaarde voor het bestaan van 
zulke autonome gemeenschappen, die onvermijdelijk afhankelijk zijn van de 
kapitalistische warenproductie en handel voor hun overleven (behalve als 
het primitivistische communes zijn). Delen heeft geen intrinsieke betekenis 
los van datgene wat, en onder welke omstandigheden er, gedeeld wordt. Het 
kan geld op een individueel niveau ontwijken, maar ze is hier niet intrinsiek 
tegen - ze kan evengoed het resultaat van vriendschap zijn als een ingredient 
van de kapitalistische productie. 

Deze tegenstellingen van gemeenschap en eigendom komen het meest naar 
voren in projecten die pogen de publieke ruimte te ‘bevrijden’, vooral in 
Athene. Als een prachtig verzorgd en aangeplant bezet park (bedoeld als 
haven voor collectieve, solidaire activiteit in het midden van de stedelijke 
jungle) even zogoed publieke ruimte is als ieder ander park in de stad, zal 
ze onvermijdelijk het centrum van dezelfde sociale tegenstellingen worden. 
Hieruit volgt dat er een paar opties zijn om te behouden wat de organisatoren 
van zo’n park zien als haar integriteit, los van de ruimte onder politietoezicht 
of disciplinering te stellen. Sommigen die zulke ruimtes willen verdedigen 
nemen hier al een politionele rol op zich door de toegang te ontzeggen aan 
junkies en drugsdealers en straatconfrontaties tussen diegenen die de ruimte 
verdedigen en diegenen die haar willen ‘misbruiken’ zijn niet ongebruikelijk.

Het discours van de autonomie dat de basis van veel van deze initiatieven 
vormt ziet het zelfbeheer van de productie als haar ultieme doel. Hoewel 
huidige pogingen tot zelfbeheer erg schaars zijn, nemen ze, wederom, toe 
als symptoom van de crisis en pogingen om de werkeloosheid te vermijden. 
Deze projecten zijn, wederom, meer afhankelijk van de grillen van de markt 
dan de besluiten van hun leden. Om concurrerend te blijven werken leden 
vaak ‘vrijwillig’ langer en harder door, onbetaald, zichzelf zowel als arbeider 
als bedrijfseigenaar ziende, terwijl ze overschotten herinvesteren in nieuwe 
zelfbeheerde bedrijven. De relatie tussen arbeid en kapitaal is nog steeds 
aanwezig, alleen niet langer gepersonaliseerd als kapitalist en arbeider, 
maar nog steeds bestaand binnen dezelfde subjecten. Dus, ondanks het feit 
dat deze bedrijven niet subjectief gedreven worden door het motief van de 
accumulatie, functioneren ze nog steeds als kapitalistische bedrijven en 
worden ze gedwongen te worstelen met de vraag van de zelf-uitbuiting.

Het perspectief van zo’n praktijk, de reden dat haar deelnemers haar zien 
als politiek project, hoewel ze vaak voorzichtig zijn in het erkennen van 
haar ‘imperfecties’, is dat ze zich richt op de ideaal van een samenleving van 
autonome, zelf-beheerde arbeiders-producenten, waar goederen



159

en overschotten gelijkwaardig gedistribueerd worden en collectieve 
planning de plek inneemt van kapitalistische competitie. Dit perspectief, 
dat van de autonomie, verondersteelt dat de definitie van de arbeidersklasse 
niet plaatsvind in relatie tot het kapitaal maar inherent aan zichzelf is, dat 
er een samenleving van arbeiders kan bestaan die niet de kapitalistische 
sociale relaties reproduceert, of dat de voortgezette waarde-productie, de 
voortgezette boekhouderij, de oplegging van een abstracte, kwantificerende 
gelijkvorm van alle activiteit, niks met kapitalisme te maken hebben. Ze 
formaliseert essentieel wat we vandaag de dag zijn in de huidige samenleving 
en ziet dit als basis voor de nieuwe samenleving, die opgebouwd moet worden 
als de ‘bevrijding’ van wat we zijn - de ‘bevrijding’ van de arbeider als arbeider.

We kunnen het zelf-beheer niet in een historisch vacuum beschouwen. 
Vandaag de dag is het zelf-beheer geen overwinning maar een laatste 
toevluchtsoord, gezien als oplossing voor de werkeloosheid. Grassroots 
organisaties worden vandaag de dag, ongeacht of ze zich organiseren op 
basis van de arbeidersidentiteit, of die van de democratie en de autonomie, 
of alledrie, geconfronteerd met de limiet opgelegd door de toestand van de 
klassenrelatie. Ze kunnen geen onderdeel van een klasseneenheid vormen, 
vanwege de klassenfragmentatie die steeds erger wordt door de precariteit 
en werkeloosheid onder de crisis en de economische herstructurering. We 
zien dat de capaciteit van het proletariaat om in haar relatie ten opzichte 
van het kapitaal de basis te vinden, om zichzelf als autonome klasse op te 
werpen of voor een sterke arbeidersbeweging, vandaag de dag verdwenen 
is. Precies om deze reden is het zelf-beheer vandaag de dag een laatste 
toevluchtsoort in plaats van een revolutionair project. Autonomie en zelf-
organisatie vertegenwoordigden een historisch moment uit de geschiedenis 
van de klassenstrijd en zijn geen formele vormen van actie. Hun afname is 
niet het eb van de klassenstrijd, maar het eb van een bepaalde historische 
fase uit de klassenstrijd. Vandaag de dag wordt de klassenstrijd niet gestreden 
op basis van de klasseneenheid, maar speelt de klassentegenstellig zich af en 
ontvouwt ze binnen de sociale conflicten.

De strijd tegen de zelf-organisatie kan alleen ontspringen uit conflicten uit 
naam van een ‘betere’ zelf-organisatie, en daarin haar beperkingen vinden 
en in tegenspraak met zichzelf treden. De strijd tegen cooptatie door de 
staat of het bedrijfsleven, tegen de legalisering, de verdediging door meer 
strijdbare elementen die probeert te voorkomen dat kraakpanden ‘sociale 
cooperatieven’ worden, en de rebellie tegen de managementcontrole in co-
operatieven, komen allemaal neer op de tegenstelling tussen, aan de ene kant, 
de subjectiviteit die vooropgesteld wordt als het meest ‘positieve moment’ 
van de zelf-organisatie, en aan de andere kant, de scheiding van arbeid als
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aparte activiteit, de productie van de waarde, de scheiding tussen productie 
en reproductie, en de autonomisering van de productieomstandigheden in 
de vorm van een economie. In zulke conflicten, mochten die gegeneraliseerd 
raken, zou het perspectief van de revolutie zich af kunnen keren van de zelf-
bevestiging van de klasse en zich kunnen richten op de zelfherkenning van 
klasse als een categorie van de kapitalistische productiewijze. En dit is een 
dynamiek van breuken en scheuren, en niet van de continuiteit en groei van 
de zelf-organisatie. Ze prefigureert de zelf-overstijging van het subject dat 
eerder de capaciteit tot zelf-organisatie vond. 

Deze breuk en haar generalisering zullen echter niet plaatsvinden zonder 
enige organisatie, zonder een frontale botsing met de kapitalistische klasse 
en de staat op een grotere schaal. Het vereist organiserend vermogen wanneer 
proletariers verschillende taken op zich nemen voor de ontwikkeling van 
hun strijd: het blokkeren van de wegen, de aanval op politiebureau’s, het 
blokkeren van de logistiek van de ordetroepen, het onteigenen van essentiele 
goederen... etc.,etc. Het vraagstuk is er hier niet een van spontaniteit versus 
organisatie, maar van onteigening versus de toeeigening en het management 
van de bestaande wereld als basis van een ‘nieuwe economie’. Organisatie 
kan iets anders zijn dan de formalisering van een bepaald subject, van wat 
proletariers zijn in de huidige maatschappij, als basis voor de nieuwe. En 
zulke organisatie zal niet ontspringen als vrijwillig besluit maar vanuit de 
noodzaak van de strijd tegen de vijandige klasse, waardoor de situatie van 
het proletariaat niet iets kan worden om te organiseren, verdedigen en 
‘bevrijden’, maar iets om af te schaffen.

Anna O’Lory/Blaumachen, 2013

Noten van de vertaler:

[a] Universele gelijkvorm is mijn gekozen vertaling voor wat in het engels 
universal equivalent is. Dit om de functie van geld aan te geven als universeel 
bemiddelings-middel, als ‘stand-in’, als gelijkvorm.

[b] Op verschillende plekken in de tekst heb ik de (marxistische) term exchange 
ofwel vertaald als ruil, ofwel als handel. Hoewel het eerste de voorkeur zou 
hebben als je kijkt naar de Nederlandse vertalingen van Marx’ werk komt het 
vaak zodanig krom over dat ik wat afwissel.



161

[c] ‘Commodity’ heb ik onvertaald gelaten omdat de gangbare vertaling, 
koopwaar, naar mijn mening niet dekkend genoeg is. Koopwaar roept 
namelijk vooral beelden op van daadwerkelijke fysieke goederen en niet van 
het abstracte concept commodity, wat alles van arbeidskracht tot aardbeien 
kan omvatten.

[d] Warenruil is hier een vertaling van de term commodity exchange.

[e] Tijdbanken zijn diensten waar tijd (in pure arbeidsuren) in plaats van 
geld als valuta wordt gebruikt, meestal als aanvullend monetair systeem. 
Soms staan tijdbanken ook wel bekend als service exchanges.

[f] Prefigureren is een term die duid op praktijken of denkwijzen die een 
nog-te-komen toekomstige situatie alvast afspiegelen, ofwel door een 
‘voorproefje’ van de toekomst te geven ofwel als symptoom van wat komen 
gaat, een soort echo uit de toekomst.

[g] Zie de tekst ‘Lip and the self-managed counter-revolution’ van de Franse 
groep Negation over de zelfbeheerde Lip-fabriek in de jaren ’70 voor een 
uitgebreide kritiek op het zelfbeheer in het algemeen: http://libcom.org/
library/lip-and-the-self-managed-counter-revolution-negation
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We moeten een manier van strijd vinden waarbij de vernietig-
ing van Empire niet langer een verplichting is die ons doet ster-
ven, maar een activiteit is die ons meer en meer laat leven.

Waar we het hier over hebben is de opbouw van onze beweging als 
een ‘warmachine’. Een warmachine is een zekere samenkomst van lev-
en en strijden, een samenkomst die nooit toeslaat zonder tegelijkerti-
jd te eisen om opgebouwd te worden. Want iedere keer dat een van 
deze twee delen op wat voor manier dan ook afgescheiden wordt van 
de ander, raakt deze warmachine van haar koers, dan ontspoort ze. 

Als het moment van leven exclusief benadrukt wordt, wordt 
ze een getto. Omgekeerd, als het moment van strijden exclus-
ief benadrukt wordt, dan vervalt de warmachine tot een leger.

Onze strijd kan overwinnen, dat wilt zeggen doorgaan, kan haar kracht 
vergroten, op voorwaarde dat ze de confrontatie altijd ondergeschikt 
maakt aan onze positiviteit. Probeer nooit hoger te richten dan je posi-
tiviteit toestaat is het centrale principe van alle warmachines. Iedere 
ruimte die we terug heroveren moet corresponderen met onze capaciteit 
om hier een invulling aan te geven, om haar om te bouwen, om haar te 
bewonen. Niets is erger dan een overwinning waar we niets mee kunnen.

- Tiqqun
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Appèl (fragment) - Comité Invisible

De tekst “l’appel” (Het appèl, de oproep) verscheen in 2004 van de hand 
van het anonieme collectief ‘Comité invisible’, auteurs van onder andere de 
beruchte tekst “The coming insurrection” en volgens de Franse politie voor-
malige leden van het radicale blad Tiqqun. De tekst bestaat uit 7 proposi-
ties en hun uitwerkingen en biedt een scherpe kritiek op de culturele logica 
van de postmoderne maatschappelijke woestijn, inclusief haar ‘radicale’ en 
activistische milieus. Het communiseringsproject dat de auteurs voorstellen is 
er een van gelijktijdige opstand en de uitbouw van communes en nieuwe 
sociale relaties, van een onscheidbaar gemengde creatieve, positivistische im-
puls en een destructieve, negativistische impuls. De tekst biedt een verfrissend 
perspectief tegenover dode, muffe ‘militantisme’ dat wanhopig probeert 
de karkassen van de oude strijdvormen (de revolutionaire partij, vakbond, 
beweging, etc.) te reanimeren evenals het uitzichtloze ‘alternatieve’ mo-
eras van tandloze subculturen en sociale centra. Het is in het bredere licht 
van de andere teksten in deze publicatie dat de fragmenten van deze tekst 
gelezen moeten worden. Niet als blauwdruk of instructiehandleiding, 
maar als stof tot nadenken, als lichtpunten in de mist die ons omringt. 

Jean Casseur
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Dit is een kreet. Dat wilt zeggen, ze richt zich aan iedereen die haar kan hor-
en. We willen niets laten zien, niets beweren, niemand overtuigen. We willen 
beginnen met wat allang duidelijk is. Dit is geen  zaak van logica of redener-
ingen. Wat duidelijk is,  is wat  waarneembaar is: het domein van de realiteit.

Er is een duidelijkheid rond iedere realiteit. Wat gemeenschappelijk is of 
wat dingen scheidt. Pas hierna wordt communicatie weer mogelijk, com-
municatie die niet langer voorondersteld is, maar die opgebouwd wordt.

En we hebben zo goed geleerd om dit netwerk van vanzelfsprekend-
heden waar we uit bestaan in twijfel te trekken, om het te vermijden, om 
het te verbergen, om het voor onszelf te houden. We hebben dit zo goed 
geleerd dat we de woorden niet kunnen vinden die we willen schreeuwen.

En wat betreft de sociale orde waaronder we leven, iedereen weet waar 
die uit bestaat: Empire staart ons recht in het gezicht. Een stervend sociaal 
systeem dat geen andere justificatie voor haar willekeur heeft dan haar ab-
surde volhardendheid – haar seniele volhardendheid – om simpelweg rond 
te blijven hangen; dat de globale en nationale politie de vrije hand heb-
ben om korte metten te maken met iedereen die niet in de pas loopt; dat 
‘de beschaving’, dodelijk gewond in haar hart, niets meer tegenkomt be-
halve haar eigen limiet in de eindeloze oorlog die ze begonnen is; dat deze 
onstuimige vlucht, al bijna een eeuw oud, niks anders produceert behalve 
steeds frequentere rampen; dat het merendeel van de mensheid zich aan 
deze orde aanpast door zichzelf en anderen voor te liegen, door middel van 
cynisme, grof geweld of pillen – niemand kan deze dingen nog ontkennen.

En de sport die bestuit uit het eindeloos beschrijven van deze ramp, 
met een variërend niveau van verontwaardiging, is slechts een an-
dere manier om te zeggen: “Zo zijn de dingen nu eenmaal”; Maar de 
schandaligheidsprijs gaat naar de journalistiek, naar al diegenen 
die iedere ochtend weer opnieuw pretenderen de bullshit te her-
ontdekken die ze de dag daarvoor nog uitgebreid beschreven hadden. 

Maar wat nog het meest verbazingwekkend is, op dit moment dan, is niet de 
arrogantie van Empire, maar de zwakheid van de tegenaanval. Alsof ieder-
een massaal verlamd is. Een massaverlamming die mensen soms laat roepen 
dat er ‘niks aan gedaan kan worden’ maar ze soms ook laat toegeven, als ze 
hiertoe geforceerd worden, dat er ‘zo veel gedaan moet worden’ – twee din-
gen die niet echt verschillen. En dan is er, aan de marge van deze verlam-
ming, nog het ‘we moeten NU echt IETS doen, wat dan ook’ van de activisten.

SCHOLIUM
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Seattle, Praag, Genoa, de strijd tegen GMO, de werkelozenbeweging; we heb-
ben onze rol hierin gespeeld, we hebben partij gekozen in de conflicten van 
de afgelopen jaren; en uiteraard niet die van de (nu nog) buitenparlementaire 
coalitie van linksen van attac of de Negriistische antiglobalisten van de Tute 
Bianche. De folklore van de protesten amuseert ons niet langer. In het afgelo-
pen decennium hebben we de stoffige monoloog van het Marxisme-Lenin-
isme uit de monden van tieners gebraakt horen worden. We hebben het meest 
pure anarchisme zien proberen op te heffen wat het niet kon begrijpen. We 
hebben het meest langdradige economisme – dat van de vrienden van Le Monde 
Diplomatique – de nieuwe religie zien worden. En Negriisme zelf werpt zich 
op als het enige alternatief voor de intellectuele aftocht van globaal links.

Overal is het militantisme[a] teruggevallen op het oprichten van haar krak-
kemikkige constructies, haar deprimerende netwerken, tot ook die uitgeput 
raken. Het duurde niet meer dan 3 jaar voor de politie, vakbonden en in-
formele bureaucratieën om de kortstondige antiglobaliseringsbeweging te 
ontmantelen. Om haar onder controle te brengen. Om haar op te delen in 
losse “deelstrijden”, ieder van hen even winstgevend als steriel. In deze tijden, 
van Davos tot Porto Alegre, van de Franse werkgeversfederatie medef tot de 
Franse CNT, wijzen kapitalisme en ‘antikapitalisme’ naar dezelfde afwezige 
horizon. Hetzelfde afgeknotte vooruitzicht om de ineenstorting te managen.

Tegenover deze dominante uitzichtloosheid vinden we niets anders dan slechts 
meer, even goed gevulde, troosteloosheid. Overal heerst hetzelfde infantiele 
idee van ‘geluk’. Dezelfde spastische machtsspelletjes. Dezelfde uitgebluste 
oppervlakkigheid. Dezelfde emotionele ongeletterdheid. Dezelfde woestijn.

Dit is het tijdperk van de woestijn, en deze woestijn verdiept zich als 
maar meer en meer. Dit is niet slechts poëtische beeldspraak, maar over-
duidelijk. Deze overduidelijkheid strekt zich uit over vele anderen. 
Vooral in haar breuk met al diegenen die protesteren, die hun afkeuren 
kenbaar maken, die door ratelen over de komende ineenstorting.

Degene die veroordeelt, pleit zichzelf vrij.

[a] Noot van de vertaler: Militantisme is een van oorsprong Franse term die 
duidt op de ‘professionele activisten’ verbonden aan diverse politieke tradi-
ties (Trotskyisme, Maoisme, etc.) en de daarmee gepaard gaande houding.
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De woestijn is de progressieve ontvolking van verschillende werelden. 
De neiging die we onszelf eigen hebben gemaakt om te leven al-
sof dit niet onze planeet is. De woestijn bestaat uit de continue, mas-
sale en geprogrammeerde proletarisering van bevolkingen, net 
zoals ze de kop op steekt in de suburbs van Californie, waar de el-
lende precies ligt in het feit dat niemand anders haar lijkt te ervaren.
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Wij zijn bekend met de verleidingen van het activisme.

De tegentoppen, de anti-ontruimingscampagnes, de No-Border kampen; de 
hele parade. De progressieve verspreiding van collectieven die reageren op 
dezelfde verspreiding van activiteit, die achter de ‘bewegingen’ aanlopen.
Het voelen van onze macht op een ad-hoc basis, maar tegen de prijs van 
het keer op keer terugkeren naar een onderliggende machteloosheid. Het 
betalen van een hoge prijs voor iedere campagne. Haar alle energie die we 
hebben laten opvreten. Om vervolgens naar de volgende te gaan, iedere keer 
meer buiten adem, iedere keer vermoeider, iedere keer meer terneergeslagen.
En, beetje bij beetje, worden we door onze eisen te stellen, door van al-
les aan te klagen, incapabel om te voelen wat de basis van ons engage-
ment zou moeten zijn, de aard van de urgentie die door ons stroomt.

Activisme is de eerste reflex. Het standaard antwoord op de urgentie van de huidige 
situatie. De eeuwige mobilisatie in naam van de urgentie is waar onze overheden 
en bazen ons aan hebben laten wennen, zelfs wanneer we tegen hen vechten.

(...)

De activist wil overal tegelijk zijn. Ze gaat waar het ritme van de in-
eenstortende machine haar brengt. Overal brengt ze haar pragma-
tische innovatie met zich mee, de feestelijke energie van haar opposi-
tie tegenover de catastrofe. Zonder twijfel krijgt de activist ‘dingen 
voor elkaar’. Maar ze wijdt zich nooit aan het overdenken van hoe ze dit 
doet. Hoe kunnen we concreet de uitbreiding van deze woestijn tegen-
gaan, om bewoonbare werelden te scheppen, zonder te wachten? 

Wij verlaten het activisme. Zonder te vergeten wat haar kracht geeft: een 
zekere aanwezigheid in de situatie. Een gemakkelijkheid van beweging daar-
binnen. Een manier om de strijd in handen te nemen; niet vanuit een moreel 
of ideologisch oogpunt, maar vanuit een technisch en tactisch perspectief.

Het oude ‘militantisme’ biedt het tegenovergestelde voorbeeld. Er is iets 
fantastisch aan de onnozele militanten in diverse situaties. We herin-
neren ons een gebeurtenis in Genoa: ongeveer 50 militanten van de Trot-
skyistische Ligue Communiste Révolutionnaire zwaaiden met hun rode 
vlaggen, met opdruk “100% naar links”. Ze zijn bewegingsloos, tijdloos. Ze 
roepen hun vooraf goedgekeurde slogans, omringd door de peace-police.

SCHOLIUM
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Ondertussen bevechten een aantal van ons, op een paar meter afstand, de 
rijen carabinieri, we gooien traangasgranaten terug, trekken het plavei-
sel open om stenen te verzamelen en maken Molotov cocktails uit flesjes 
uit de glasbak en benzine uit de achtergelaten Vespas. Als hen gevra-
agd wordt over ons te spreken babbelen de militanten over avonturi-
ers, over dwaasheden. Hun excuus is dat ‘de omstandigheden nog niet rijp 
zijn’. We zeggen dat er niks ontbrak, dat alles daar was – alles behalve zij.

Wat we achter ons laten in het militantisme is deze afwezig-
heid in de situatie. Net zoals we de inconsistentie achter-
laten waar het activisme deze situaties toe veroordeeld.

(...)

De huidige catastrofe is die van een wereld die actief onbewoonbaar wordt 
gemaakt. Een soort methodologische verwoesting van alles wat nog leefbaar 
was in de relaties van mensen onderling en met hun omgeving. Kapitalisme 
zou niet over de hele planeet getriomfeerd hebben kunnen zonder bepaal-
de machtstechnieken, voornaal politieke technieken – technieken met of 
zonder hulpmiddelen, gericht op lichamen of redeneertrends, erotisch of cu-
linair, de disciplines en mechanismes van controle. De politieke technieken 
van het kapitalisme bestaan er eerst en vooral uit door alle toebehoren en 
hechtingen op te breken die een groep in staat stelt om tegelijkertijd de con-
dities voor haar overleven en bestaan te produceren. Door menselijke ge-
meenschappen te scheiden van ontelbare zaken – van stenen en metalen, van 
planten en bomen met duizenden toepassingen, van spiritualiteit en wilde of 
getemde dieren, van medicijnen en psychoactieve middelen, van amuletten 
en machines, en al die andere zaken en wezens die samenleving met mensen.

Alle gemeenschap vernietigend, groepen lossnijdend van hun bestaansmid-
delen en de kennis die daaraan vast zit: dit is de politieke rationaliteit die 
de oplegging van de commodity als bemiddelaar van iedere relatie dict-
eert. Net zoals het noodzakelijk was om de ‘heksen’ te liquideren – wat 
wilt zeggen, hun medische kennis evenals hun spiritualiteit – moeten 
vandaag de dag boeren hun mogelijkheid om hun eigen zaden te zaaien 
afwijzen om de greep van de multinationale agro-industrie te behouden. 
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Deze politieke technieken van het kapitalisme vinden hun maximale con-
centratiepunt in de hedendaagse metropolen. Metropolen zijn precies die 
arena waar, uiteindelijk, bijna niets overblijft om over te nemen. Een mi-
lieu waarin alles gedaan wordt zodat mensen nog slechts aan zichzelf kun-
nen relateren, creëert zichzelf slechts los van andere levensvormen en 
botst slechts tegen hen op of gebruikt ze zonder ze ooit echt te ontmoeten. 

Op basis van deze scheiding, en om haar duurzaam te maken, zijn zelfs de 
meest kleine, twijfelachtige pogingen om buiten de commodity relaties 
te leven gecriminaliseerd. Het veld van de legaliteit is al lang hetzelfde als 
het veelvoud aan kettingen die ons leven onmogelijk maken – door loon-
arbeid of ‘freelancer’ te zijn, door liefdadigheidswerk of ‘militantisme’.

Tegelijkertijd wordt dit veld steeds onbewoonbaarder, alles wat kan bijdra-
gen aan het realiseren van een echt, oprecht en vol leven is al lang gecrimi-
naliseerd. Wanneer activisten claimen dat “geen mens illegaal is”, moeten 
we erkennen dat exact het tegendeel vandaag de dag het geval is: vandaag 
de dag is een volledig legaal bestaan een volledig onderworpen bestaan. 

We zien belastingontwijking, zwart werk, handel met voorkennis, uitkerings-
fraude, verduisteringen, vervalsing en andere oplichterspraktijken. Mensen 
reizen over de grens in baggage compartimenten of zonder ticket. Zwartri-
jden en ‘proletarisch winkelen’ zijn de dagelijkse praktijken van duizenden 
in de metropolen. En dan is er nog de praktijk van de illegale handel in zaden 
die flink wat plantensoorten gered heeft. Het aantal functionele illegalitei-
ten in de kapitalistische wereld is bijna oneindig. Sommigen worden getoler-
eerd, anderen zelfs aangemoedigd en weer anderen zwaar gestraft. Een geïm-
proviseerde groentetuin op een stuk braakliggend terrein wordt naar alle 
waarschijnlijkheid platgewalst door een bulldozer nog voor haar eerste oogst.

Als we alle speciale wetten en uitzonderingsregels bij elkaar optel-
len die alle ruimtes waar iemand in een dag doorheen kan reizen reg-
uleren, dan is er niet een leven wat er ongeschonden uitkomt. Wetten, 
codes en juridische besluiten bestaan die ieder leven strafbaar maken; 
het is slechts een kwestie van deze tot op de letter nauwkeurig opvolgen.

Wij zijn niet bereid om in te zetten op de kans dat daar waar de woesti-
jn groeit, er ook iets groeit wat ons kan redden. Niks kan slagen wat 
niet begint met een breuk met alles wat deze woestijn laat groeien.
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We weten dat het opbouwen van een kracht van enige noemenswaardige 
grootte tijd zal kosten. Er zijn veel dingen die we niet langer kunnen. 
Sterker nog, diegenen van ons die profiteren van de modernisering en de 
opleidingen die in onze ontwikkelde landen uitgedeeld worden weten am-
per nog hoe we zelf iets moeten maken. Zelfs planten bij elkaar rapen om 
te koken of voor medicinaal gebruik – in plaats van als decoratie op tafel 
– wordt op z’n best als archaïsch gezien, en op z’n slechtst als leuke hobby.

Wij maken een simpele observatie: iedereen heeft toegang tot een zekere 
kwantiteit aan middelen en kennis die tot hen komen door het simpele feit dat 
ze in deze landen van de oude wereld leven, en die kunnen we communiseren.

Het is geen kwestie van met of zonder geld leven, van ‘stelen’ of kopen, van 
werken of niet werken, maar hoe we het geld dat we hebben gebruiken om onze 
autonomie ten opzichte van het terrein van de ‘commodity’ vergroten. En als we 
‘stelen’ verkiezen boven werken, of voor onszelf produceren boven stelen, dan 
is dat niet vanuit een verlangen naar puurheid. Dit is omdat de machtsstromen 
die parallel lopen aan de stromen van goederen, de subjectieve onderwer-
ping die onze toegang tot overleven conditioneert, te duur zijn geworden.

Er zijn veel ongepaste manieren om uit te drukken wat wij voor ons zien: we 
willen ons niet terugtrekken op het platteland noch willen we ‘oude kennis’ 
hervinden en verzamelen. Als we al deze kennis bij elkaar zouden brengen, 
al deze technieken, en al de innovatie die we in het activisme vinden, zouden 
we nog steeds geen revolutionaire beweging krijgen. Het is een kwestie van 
tijdelijkheid. Het is een kwestie van het opbouwen van de voorwaarden 
waarop een offensief kan steunen zonder weg te vagen, van het opbouwen 
van de materiële solidariteit die ons in staat stelt om haar in stand te houden.

Wij zijn van mening dat er geen revolutie kan zijn zonder de opbouw van 
een gemeenschappelijke materiële macht. Wij zijn niet blind voor het 
anachronisme van deze veronderstelling. We weten dat het zowel te vroeg 
als te laat is, en daarom hebben we de tijd. Wij zijn gestopt met wachten.
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In onze poging om te ontsnappen aan de condities van een bestaan dat ons ver-
minkt, vonden we de kraakpanden; of beter gezegd, de internationale kraak-
scene. In deze constellatie van bezette plekken waar het, ondanks haar vele 
beperkingen, mogelijk is om te experimenteren met vormen van collectieve 
bijeenkomst buiten de kanalen van de controle, ervoeren we een toename in 
onze kracht. We hebben ons georganiseerd voor het elementaire overleven – 
ritselen, onteigeningen, collectief werk, gemeenschappelijke maaltijden, het 
delen van vaardigheden, gereedschap, liefde – en we vonden voren van poli-
tieke uitdrukking – concerten, demonstraties, directe actie, sabotage, flyers.

Maar we zagen, stukje bij beetje, onze omgeving verworden tot een mi-
lieu en van een milieu tot een scene. We zagen morele codes de uitwerk-
ing van een strategie vervangen. We zagen normen vastroesten, reputaties 
opkomen, metaforen functioneren, en alles werd zo voorspelbaar. Het col-
lectieve avontuur verwerd tot een grimmig samenzijn. Een vijandige tol-
erantie omvatte alle relaties. We pasten ons aan. En uiteindelijk bleek dat 
wat we voor een tegen-wereld hielden niets meer te zijn dan een reflectie 
van de oude wereld: dezelfde spelletjes van persoonlijke valorisatie onder 
de diefstal, gevechten, politieke of radicale correctie – hetzelfde smerige 
liberalisme in het emotionele leven, dezelfde onzin over toegang en ter-
rein, dezelfde scheiding tussen het dagelijks leven en het ‘politieke’, dez-
elfde identitaire paranoia. En voor de gelukkigsten, de luxe om periodiek 
hun lokale armoede te ontsnappen door haar ergens anders te introduceren.

We wijten deze zwakheden niet aan de kraakvorm zelf. We ontkennen 
haar niet en verlaten haar ook niet. We zeggen alleen dat kraken slechts 
weer wat zinnigs kan betekenen op voorwaarde dat we de basis van het 
delen waar we aan deelnemen verduidelijken. In het kraakpand is, net 
als overal, de collectieve creaties van een strategie het enige alternatief 
tegenover het terugtrekken in identiteit via de assimilatie of de getto.

Over het onderwerp van de strategie hebben we alle lessen geleerd 
van de tradities van de verslagenen. We herinneren ons het begin 
van de arbeidersbeweging. Deze lessen liggen ons nauw aan het hart.
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Omdat datgene wat in haar initiële fase in de praktijk werd gebracht direct 
relateert aan hoe we leven, aan wat we vandaag de dag in de praktijk wil-
len brengen. De opbouw van de kracht die de arbeidersbeweging zou gaan 
heten rustte eerst en vooral op het delen van criminele praktijken. De ge-
heime stakingskassen, de sabotage, de geheime genootschappen, het klassen-
geweld, de eerste vormen van werkeloosheidsuitkeringen die te zien waren 
in het herwinnen van individuele helderheid, die uitgebouwd werden met 
het bewustzijn van hun illegale en antagonistische aard in het achterhoofd. 

In de Verenigde Staten is de vermenging van de verschillende vormen van 
arbeidersorganisatie en de georganiseerde criminaliteit het meest tastbaar. 
De kracht van het Amerikaanse proletariaat aan het begin van het industriële 
tijdperk was afkomstig uit de ontwikkeling, vanuit de gemeenschap van ar-
beiders, van een destructieve kracht die terugsloeg tegen het Kapitaal, naast 
het bestaan van clandestiene solidariteit. De permanente omzetting van 
arbeider tot crimineel vroeg om systematische controle: de moraliserende 
houding tegenover iedere vorm van autonome organisatie. Alles wat voorbij 
de ideaal van de ‘eerlijke arbeider’ ging werd gemarginaliseerd als gangster-
isme. Uiteindelijk bleef er niets over dan de maffia aan de ene kant en de 
vakbond aan de andere, beiden producten van deze wederkerige amputatie. 

In Europa werd de integratie van de arbeidersorganisatie in het man-
agementapparaat van de staat – het fundament van de sociaaldemocra-
tie – betaald door het afwijzen van zelfs maar de kleinste mogelijkheid 
tot het veroorzaken van overlast. Ook hier was de opkomst van de arbei-
dersbeweging een kwestie van materiële solidariteit, van een dringende 
noodzaak tot communisme. De Maisons du Peuple waren de laatste toev-
luchtsoorden voor deze verwarring tussen de noodzaak tot onmiddellijke 
communisering en de strategische vereisten van een praktische implemen-
tatie van het revolutionaire proces. De arbeidersbeweging raakte verder en 
verder gescheiden in de ‘cooperatieve’ beweging, een economische niche 
afgescheiden van haar strategische raison d’être, en de politieke en vak-
bondsvormen die opereerden op het parlementaire terrein en dat van het 
co-management van de economie. Het is uit het loslaten van iedere pre-
tentie tot afscheiding dat de absurditeit van ‘Links’ geboren werd. De cli-
max wordt bereikt wanneer de vakbondsbonzen ieder gebruik van geweld 
afkeuren en luidkeels aankondigen, aan iedereen die het maar horen wilt, 
dat ze met de politie zullen samenwerken om de relschoppers aan te pakken. 
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De recente toename van de politionele functies van de staat bewijst 
slechts dit: onze samenlevingen hebben alle mogelijkheid tot coheren-
tie verloren. Ze zijn nog slechts in staat om hun onverbiddelijke in-
eenstorting te managen. Dat wil zeggen, om iedere re-consolidatie te 
voorkomen, om iedereen te verpulveren die zijn kop boven het maaiveld 
uit steekt. Iedereen die deserteert. Iedereen die de gesloten rijen breekt.   

Maar er valt niets te doen. De toestand van het innerlijk verval van deze 
samenleving laat steeds meer barsten en breuken ontstaan. De continue uit-
erlijke renovatie doet hier niets aan af: werelden vormen zich in deze breu-
ken. Kraakpanden, communes, groeperingen, barrios, allen proberen zichzelf 
te onttrekken aan de kapitalistische verwoesting. Vaker wel dan niet komen 
deze pogingen tot niets of sterven ze aan de autarkie, door een gebrek aan het 
vormen van contacten en de nodige solidariteitsbanden. En even vaak aan het 
gebrek zichzelf te zien als full-time partizanen in de Globale Burgeroorlog.

Maar al deze gepoogde re-consolidaties zijn niks vergeleken met de mas-
sale begeerte, het constant uitgestelde verlangen ‘to drop out’. Om te ver-
trekken. In tien jaar, tussen twee volkstellingen, zijn er honderdduizend 
mensen verdwenen in Groot-Brittannië. Ze zijn gaan liften, hebben een 
ticket gekocht, zijn de psychedelische wereld ingekropen of zijn onder-
gronds gegaan. Ze zijn uitgetreden. Ze zijn vertrokken. We zouden het fijn 
gevonden hebben, tijdens ons uittreden, om een plek gehad te hebben om 
elkaar weer terug te vinden, een kant om te kiezen, een pad om te volgen.

Velen die vertrekken, verdwalen. En komen nooit aan. 

Onze strategie is daarom de volgende: om een serie desertiecentra op te 
zetten en te behouden, een serie afscheidingslocaties, een serie verzamel-
punten. Voor degenen die vertrekken. Een serie plaatsen waar we kunnen 
ontsnappen aan de invloed van een civilisatie die zich de afgrond in stort. 
Het is een kwestie van onszelf de middelen verschaffen, van het vinden van 
de methodes waarmee al deze vraagstukken beantwoord kunnen worden; 
vraagstukken die, wanneer los van elkaar gezien, ons tot depressie kunnen 
drijven. Hoe verlossen we onszelf van de afhankelijkheden die ons verzwak-
ken? Hoe organiseren we onszelf zodat we niet langer hoeven te werken? 
Hoe vestigen we ons buiten de giftigheid van de metropolis zonder terug te 
vallen op een ‘terug naar de natuur’ impuls? Hoe stoppen we kerncentrales? 
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Hoe zorgen we ervoor dat we niet gedwongen worden tot psychiatrische verpul-
vering wanneer een vriend gek wordt; of tot ruwe mechanistische geneeskunde 
wanneer ze ziek wordt? Hoe leven we samen zonder wederzijdse onderdrukking? 
Hoe gaan we om met de dood van een kameraad? Hoe vernietigen we Empire?

We kennen onze zwakheden: we zijn geboren en opgegroeid in gepacificeerde 
samenlevingen, afgesneden van elkaar. We hebben niet de mogelijkheid gehad 
om de kracht op te bouwen die momenten van intense collectieve confrontatie 
met zich mee brengen. Noch de kennis die hierbij komt kijken. We hebben samen 
een politiek inzicht te ontwikkelen. Een theoretische en praktische educatie.

Voor dit alles hebben we locaties nodig. Plekken waar we onszelf kun-
nen organiseren, waar we kunnen delen en de benodigde technieken kun-
nen ontwikkelen. Waar we kunnen leren handelen in alles wat nodig mo-
cht blijken. Waar we samen kunnen werken. Mocht ze niet ieder politiek 
perspectief naast zich neer hebben gelegd, dan zouden de experimenten 
van Bauhaus, met al haar materialiseert en stijfheid, het idee opwerpen 
dat we plekken in ruimte-tijd voor onszelf kunnen opbouwen toegewi-
jd aan de oerdracht van kennis en ervaring. De Black Panthers voorzagen 
zichzelf van zulke locaties, waar ze hun politiek-militaire capaciteit aan 
toevoegden, de tienduizenden gratis lunches die ze dagelijks uitdeelden 
en hun autonome pers. Ze vormden al snel zo’n tastbare bedreiging voor 
de macht dat de FBI erop uit gestuurd moest worden om ze af te slachten.

Iedereen die zichzelf opwerpt als een kracht, weet dat ze partizanen worden 
in de globale ontwikkeling van vijandigheden. Het vraagstuk van of men ge-
bruik moet maken van wat bekend staat als geweld, of haar moet afkeuren, 
komt niet op in een dergelijke partizaan. Pacifisme verschijnt hier slechts als 
supplementair wapen in dienst van Empire, naast de rangen van de oproer-
politie en journalisten. Wat ons bezig houdt zijn de condities van het asym-
metrische conflict dat ons opgelegd wordt; we moeten nadenken over de 
manieren van verschijnen en verdwijnen geschikt voor al onze praktijken. 
De demonstratie, de openbare actie met open en blote gezichten, het ‘veront-
waardigde protest’: dit zijn allemaal ongeschikte vormen voor de strijd tegen 
het huidige regime van de overheersing. Ze versterken haar vaker wel dan 
niet, haar voorziend van up-to-date informatie voor haar controlesystemen.

(...)
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Dit is geen moreel vraagstuk omtrent de manier waarop we onszelf voorzien 
van de middelen om te leven en strijden, maar een tactisch vraagstuk over de 
middelen waarvan we onszelf voorzien en de manier waarop we hen gebruiken.

“De uitdrukking van het kapitalisme in onze levens is verdriet”, zei een vriend 
ooit. Het punt is nu om de materiële condities op te bouwen voor een ge-

deelde ontvankelijkheid voor plezier.
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Zoals wij het zien kan de opbouw van een echt communisme alleen 
de vorm aannemen van een verzameling van communiseringshandelin-
gen, van het gemeenschappelijk van bepaalde ruimtes, van bepaalde ap-
paraten, van bepaalde vormen van kennis.  Dat wilt zeggen, de uit-
breiding van de manier van delen die zich aan deze zaken hecht. De 
opstand zelf is slechts een versneller, een bepalend moment in dit proces.

(..)

De omverwerping van het kapitalisme zal komen vanuit diegenen die 
in staat zijn om de condities voor andere vormen van relaties te creëren. 
Het communisme waarover we dus spreken is dus exact het tegenoverg-
estelde van wat historisch ‘communisme’ wordt genoemd, wat niks dan 
het ‘socialisme’ was, een vorm van monopolistisch staatskapitalisme.
Communisme wordt niet gemaakt door de expan-
sie van nieuwe productierelaties, maar door hun afschaffing.

(...)

Vanuit alle kanten wijzen we de chantage af die ons dwingt te kiezen tus-
sen het offensieve en het constructieve, tussen de negativiteit en de posi-
tiviteit, tussen leven en overleven, tussen oorlog en het dagelijks leven. Wij 
zullen hier niet op reageren. We begrijpen maar al te goed hoe dit ontle-
dende alternatief alle bestaande collectiviteit opsplitst. Voor een kracht 
die die wordt ingezet, is het onmogelijk om te zeggen of de verwoesting 
van een machine die haar schaad een constructieve of offensieve kwestie 
is, of voedselkundige- of medische autonomie een handeling van oorlog of 
terugtrekking is. Er zijn omstandigheden, zoals tijdens een rel, waarin de 
capaciteit om onze kameraden te genezen onze mogelijkheid om te ver-
woesten aanzienlijk vergroot. Wie zal zeggen dat onszelf bewapenen geen 
onderdeel van de materiële opbouw van een collectiviteit is? Wanneer we 
overeenkomen tot een gemeenschappelijke strategie is er geen keuze tus-
sen het offensief en de opbouw; overduidelijk bestaat er, in iedere situ-
atie, datgene wat onze kracht doet toenemen en wat ons schaad, wat goed 
uitkomt en wat niet goed uitkomt. En wanneer we te weinig informatie 
hebben om op af te gaan, is er de discussie en, in het ergste geval, de gok.
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In het algemeen zien wij niet hoe iets anders dan een kracht, een realiteit 
in staat om de totale ineenstorting van het kapitalisme te overleven, haar 
überhaupt kan aanvallen tot op het moment van deze ineenstorting.
Wanneer dat moment komt is het een kwestie van het naar onze hand zetten van 
de veralgemeende sociale ineenstorting, om een ineenstorting (zoals in Argen-
tinië of  die van de Sovjet-Unie) om te vormen tot een revolutionaire situatie. 
Diegenen die pretenderen de materiële autonomie los te koppelen van de sabo-
tage van de Imperiale machine, laten slechts zien dat ze geen van beiden willen.

(...) 

We moeten, zoals we eerder zeiden, onszelf organiseren op basis van 
onze behoeften – om tegelijk de collectieve vraagstukken van eten, sla-
pen, denken, liefhebben, het coördineren van onze krachten vorm te 
geven – en om dit alles te zien als een gelegenheid in de oorlog tegen Empire.
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Lessen uit de Egyptische opstand
- Build the party

In de afgelopen week zagen we in Egypte een snelle verspreiding van op-
standig geweld, beginnend op 25 Januari met de 2-jarige verjaardag[1] van 
de val van Mubarak en intensifiërend met de doodsvonnissen opgelegd aan 
de 21 ultras van Al-Masry[2] uit Port Said en de daaropvolgende afkondig-
ing van de noodtoestand[3] op 27 Januari in de provincies langs het Suez 
Kanaal.  In Alexandrië, Port Said, Suez, Ismaili en Cairo zijn confronta-
ties uitgebroken en worden alle gebiedsverboden en avondklokken ges-
chonden, waarbij Port Said zich ook nog eens effectief heeft afgescheiden 
en de militaire top waarschuwt voor de ineenstorting van de staat[4]. Binnen 
deze samenkomst van omstandigheden heeft een expliciet revolutionaire 
kracht zich aangekondigd die zichzelf Black Blocairo, Black Block Egypt of 
simpelweg het Zwarte Blok noemt, daarmee wijzend naar een punt voor-
bij het gebruik van zwarte maskers en geweld als tactiek en naar een meer 
georganiseerde en expliciet insurrectionele positie in Noord-Afrika; lering 
trekkende uit jaren van opstand en de weigering om los te laten, duwen ze 
de zaken nu vooruit waar anderen er voor zouden kiezen om op te geven.
Maar hoewel de ordediensten de controle over de straten in sommige 
steden kwijt zijn, is hun afwezigheid nog niet de geboorte van een rev-
olutie en parallel daaraan betekent het gebrek aan controle door de 
staat, nog niet dat staatsmacht – in tegenstelling tot de staat/de over-
heid – niet langer functioneert. Een revolutie dient alles af te schaffen, 
net zozeer door middel van opstand als door middel van communisering.

Communistische maatregelen

Hoe laten we haar leven? Dat is de belangrijkste vraag gesteld door een 
opstand en zeker haar meest onoverdachte. Velen van ons vandaag de dag 
hebben een gebrek aan ervaring terwijl nog meer van ons zich slechts bezig 
houden met het onmiddellijke door te denken als pionnen in plaats van als 
strategen. We moeten ons nu afvragen wat voor communistische maatrege-
len nodig zullen zijn om een opstand te transformeren in een revolutie; 
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dat de Griekse opstand van 2008[5] en de Orkaan Sandy[6] hier-
in even instructief zijn zou geen verbazing moeten wekken.

Men hoeft zich alleen het potentiële territorium van een levende, ade-
mende revolutie voor te stellen. Barricades, bezette gebouwen, omverge-
worpen politiewagens; de onteigening van voedselwarenhuizen, super-
markten en land; de overname van communicatie-infrastructuur en de 
vernietiging van die van onze vijanden; het oprichten van gezondheidsk-
linieken en autonome stroomvoorziening; de mobilisatie van duizenden 
voor een miljoen taken (zoals Gavroche in Les Miserables!); het vraa-
gstuk van bewapening zonder haar te reduceren tot militaire operaties. 
De zich ontwikkelende Egyptische opstand schetst ons hier een beeld van 
wat we vast moeten houden, maar wat e ook elders reëel moeten maken. 

Voor al diegenen die er naar streven om de toekomstige gebeurtenissen te 
beïnvloeden, om daadkrachtig te handelen in de geschiedenis, is er de taak 
van de opbouw van het communisme in het hier en nu en de overname 
van de stad en haar mechanismen. Voorkennis en strategische oriënta-
tie over waar te gaan, kennis van de locaties van voedselopslag in de stad, 
infrastructuur en centrale logistieke toevoer is hierbij essentieel. Het 
antwoord weten op het vraagstuk van de onteigening: willen we het ge-
bruiken, willen we het overnemen of afbranden? Verdiept dit alles onze 
opstand, bouwt het onze kracht op en vergroot het onze mogelijkheden? 

De staat wordt ontbonden op het niveau van het dagelijks leven en enkel en 
alleen communistische maatregelen zijn hier toe in staat. Maar het punt is 
niet om het vraagstuk van de behoefte te beantwoorden vanuit het perspec-
tief van input en output maar eerder om deze samen te laten smelten tot 
een woest opstandig territorium; zo is het vraagstuk van voedsel bijvoorbeeld 
onlosmakelijk verbonden met onze relatie tot de wereld in haar geheel. Ve-
len van ons weten hoe zich te bewegen tussen de vlammen, maar de vraag is 
hoe deze zaken te verbinden en te voeden. De bewoners van Bougainville[7] 
worstelden met deze zaken in hun opstand, in een poging om wapens, tra-
ditionele kennis en homemade technologie te vergezamelijken en de aan-
vallen van het leger en multinationals decennialang succesvol af te weren.
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Solidariteit betekent veel meer dan slechts de aanval 

De Egyptische opstand resoneert met ons en stelt ons de vraag: wat betekent 
het om globaal georganiseerd te zijn? Solidariteit verlenen en de ‘partij van 
de opstand’ in Egypte ondersteunen is van kritiek belang, of dit nu het or-
ganiseren van een #AnonOp[8] is om militaire en politiecommunicatie in 
Egypte te verstoren, de stroom van goederen en kapitaal over land & zee te 
verstoren of een manier vinden om kritieke logistieke steun te verschaffen. 
Een revolutie kan niet simpelweg alleen overleven, vooral wanneer duizend 
andere krachten samenzweren om haar te verstikken, zoals de linkse par-
tijen[9] die hun weg naar de macht proberen te wurmen, de Islamisten die 
proberen om invloed te verwerven door de militarisering van de strijd zoals 
in Syrië[10] of de generaals die op stand-by staan om iedereen af te slachten. 

Het is slechts wanneer we georganiseerd zijn, en georganiseerd op een globale 
schaal, dat we de kracht kunnen opbrengen die nodig is om onze vijanden te 
breken en de staatsmacht in haar geheel weg te vagen. Dit is de opbouw van 
de ‘partij van de opstand’ overal, de opbouw van de communistische prak-
tijk op nauw verwoven lokaal en regionaal niveau, gecoördineerd over de 
grenzen heen. Dit betekent het gezamenlijk maken van machines, ruimtes 
en geldbronnen; de circulatie van lichamen, ervaringen en dromen; de ver-
spreiding van blokkades, rellen en bezettingen; het planten van zaadjes en af-
branden van gebouwen; de oorlog die we uitvechten en de geest die haar ani-
meert; de constructie, van de grond op, van een opstandig proces. Maar boven 
alles, in de woorden van een Egyptische kameraad: “don’t afraid, go ahead”.

Build the party, 2013

[1] http://www.dailymail.co.uk/news/article-2268154/Hundreds-clash-police-Cai-
ro-groups-gather-mark-second-anniversary-uprising-toppled-Egypts-leader.html
[2] http://articles.latimes.com/2013/jan/26/news/la-death-sentences-in-soccer-
riot-spark-clashes-in-egypt-20130126
[3] http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/01/2013127195926600436.
html
[4] http://www.nytimes.com/2013/01/30/world/middleeast/egypt-protest-updates.
html?pagewanted=all&_r=1&
[5] http://bloom0101.org/miseaupoint.html
[6] https://umfnyc.wordpress.com/2013/01/31/2013/01/10/were-living-in-a-ruin-
on-hurricane-sandy/
[7] https://thepiratebay.se/torrent/3588984/
[8] http://anonnews.org/
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[9] http://www.nytimes.com/2013/01/31/world/middleeast/egypt-protests.
html?hp&_r=0
[10] http://www.reuters.com/article/2013/01/30/us-syria-crisis-town-idUS-
BRE90T0VH20130130
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Waarom niet de herfst van de communes? 
- Prima Porta

Van bezetting naar communisering

De volgende tekst werd geschreven als antwoord op de ‘intellectuelen’ van het 
sociaaldemocratische ‘Jacobin Magazine’ (dat zich hult in een pseudoradicale 
mantel) en gaat over het wel en wee van de Californische studentenbeweging van 
2009, haar inspiratie door de Franse anti-CPE beweging van 2006 en wat het nog 
betekend om ‘eisen’ te stellen.

Ik hoorde de slogan “Occupy Everything” voor het eerst in 2009 tijdens de 
antiprivatiseringsprotesten die de universiteit van Californie opschrok-
ken, waar ik een masterstudent was sinds 2007. Tijdens de eerste weken 
van het herfstsemester was die slogan langzamerhand iets specifiekers gaan 
betekenen, iets messcherps, op een manier die vertroebeld is geraakt in de 
huidige protestgolf. Op 24 september, toen studenten aan de UC Santa Cruz 
de Graduate Student Commons bezetten, kon men de woorden ‘Occupy Eve-
rything’ op de muren gegraffiti’d zien. Op het zelfde moment zagen we de 
publicatie van pamfletten en websites toegewijd aan het nadenken over en 
verspreiden van de bezettingen onder de slogan “Occupy Everything, De-
mand Nothing”. Maar het was de slogan van een voorhoede, niet de brede 
meerderheid van de demonstranten, en refereerde naar de controversiële 
tactiek waarbij campusgebouwen bezet en afgesloten werden met fietss-
loten en barricades zonder enige eisen of mogelijkheden tot de-escalatie. 
Bezettingen werden een betwiste tactiek zowel in als buiten de organiser-
ende coalitie, vooral omdat het niet het punt was om onderhandelingen met 
het bestuur af te dwingen, maar om ‘business as usual’ te blokkeren – en 
ook om, in theorie tenminste, een stuk ruimte en tijd aan het kapitaal te 
onttrekken. Dit laatste punt bleek de achillespees van de UC bezettingen, 
omdat de bezetters zich moesten beroepen op de structuren en tijdskaders 
van het studentenprotest wat ze probeerden te overstijgen. Wat ze wilden 
was een commune – om te communiseren, beter gezegd – maar dit zou een 
verre horizon blijven tijdens de eerste twee jaar van de campusopstand.
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Voor zover ik weet vond de tactiek van ‘no-demands’ bezettingen haar oor-
sprong in Frankrijk tijdens de 2006 anti-CPE protesten, toen het bestuur van 
de Sorbonne bij voorbaat alle toegang tot de campus had afgesloten om te 
voorkomen dat ze bezet werd, zoals het geval was geweest in Mei 1968 – 
een besluit dat, ironisch genoeg, een studentenbezetting uitlokte. De Franse 
wortels van de bezettingsbeweging gaan diep; in feite is er ongeveer een 
decennium aan para-academisch Frans Marxisme in de tactieken en ideeën 
van de eerste golf van bezetters van de UC en andere Amerikaanse univer-
siteiten gewoven (de New School bezetting vond een jaar voor die van ons 
plaats) – niet alleen the coming insurrection, maar ook de teksten van het 
minder bekende collectief théorie Communiste, die zich tegen de bekende 
vormen van klassenstrijd keren, vooral die via de vakbonden, als mogelijke 
oplossingen voor de huidige crisis. Dit waren niet de enige voorouders van 
de UC bezettingen; die lijst is te gevarieerd om hier te herhalen. Ik wil slechts 
benadrukken dat de bezettingsbeweging rond 2009 in ieder geval deels door 
een specifieke Marxistische verzameling ideeën over het kapitalisme en de 
klassenstrijd werd ondersteund. Deze ideeën lijken verdwenen in het huid-
ige debat over de toekomst van Occupy – tot ons verlies naar mijn mening. 

In 2009 was de tactische afwijzing van eisen bedoelt als een motie van 
wantrouwen in het systeem van de loonarbeid, en ook in de instrumentali-
sering van onderwijs als een middel voor het reproduceren van dat systeem. 
Bovendien werden de bezettingen gezien als een signaal, voor sommigen 
instinctief, voor anderen intellectueel, dat de horizon van de strijd niet die 
van het oude socialisme was: er is niet langer de mogelijkheid om terug te 
keren naar het ‘paradijs van de arbeidersstaat’; vandaag de dag zal de rev-
olutie gebouwd worden door het apparaat van redistributie op te bouwen 
aan de buitenkant, in de koude van de commons, zonder lonen of uitkerin-
gen. Waar de weigering van het werk ooit het eindpunt van de autonomis-
tische strijd was begrepen de campusbezetters dat de inzet omgedraaid was: 
de rebellen waren hier niet de werkenden maar de werkelozen, de schulde-
naars, de precaire arbeiders en de sociaal en economisch marginalen.  Deze 
overwegingen geven misschien geen leven aan de huidige bezettingsgolf, 
maar ze leven nog steeds voort in de tactieken van de Occupy beweging.

Nu de lente eraan komt zal het cruciaal zijn om de bezettingstactiek opnieuw 
te overdenken, samen met de geschiedenis van het kapitalisme en de klas-
senstrijd. Momenteel lijken bepaalde delen van de beweging tevreden met 
een vergeetachtige kijk op de bezettingen en vergaderingen, die ze beschou-
wen als de voorbode van een terugkeer naar het na-oorlogse progressivisme. 
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De Occupy Wall Street eisen-werkgroep riep bijvoorbeeld op tot een “massale 
publieke werken en publiek dienstenprogramma met directe overheidswerkgelegen-
heid voor de huidige vakbondslonen, betaald door middel van het belasten van de rijken 
en bedrijven, door het onmiddellijk beëindigen van alle Amerikaanse oorlogen en de 
hulpverlening aan autoritaire regimes om zo 25 miljoen nieuwe banen te scheppen”. 

Hoewel dit allemaal leuk en aardig is hebben ze als hun voorwaarde de incor-
recte aanname dat de verzorgingsstaat een soort tijdloze vorm van het poli-
tiek en economisch ‘goed’ vertegenwoordigd. Maar de verzorgingsstaat was 
slechts in het leven geroepen als een partijdige verzameling belangen – die 
van de kapitalisten – en had nooit gebouwd kunnen zijn behalve tijdens een 
reeds voorbije periode in de globale ontwikkeling van het kapitalisme, toen 
de kosten van de verzorgingsstaat en hoge werkgelegenheid gecompenseerd 
konden worden door de winstgevendheid van productiemodernisering. Ja, de 
arbeidersbeweging dwong de kapitalisten om een groot deel van de kosten 
voor de sociale reproductie van de arbeidersklasse te internaliseren, maar dit 
deed ze in een tijdperk van spectaculaire groei. Niks is verder van de situ-
atie vandaag de dag. Besef dat de grootste uitbreiding van de verzorgingsstaat 
plaatsvond tijdens het gouden tijdperk van het kapitalisme in de jaren ’50 en 
’60: het punt was niet om een goede, rechtvaardige of eerlijke samenleving op 
te bouwen, maar om de arbeiders verder het productiesysteem in te trekken, 
om dat systeem uit te breiden om bijna ieder aspect van het leven te bedek-
ken. Als de 20e eeuw al de proletarische utopie was, was ze ook haar hel.
Geen enkele hoeveelheid wishful thinking zal de dagen van hemel en hel 
echter terugbrengen. Vandaag de dag is er alleen de hel, kil en noodlottig. Het 
kapitalisme is al aan het haperen sinds eind jaren ’60, toen haar vorige tijdeli-
jke fix – de snelle modernisering van de productie in de geavanceerde econo-
mieën, gekoppeld met een redelijk forse sociale welvaart – ophield te werken. 
Als de verzorgingsstaat staat te lonken aan de horizon van het Zuccotti Park, is 
dit slechts als luchtspiegeling, een optische illusie in de reflectie van de schil-
den van de oproerpolitie. Dit is niet bedoeld als minachting ten opzichte van 
de bezetters, verre van. Als er iets bemoedigend is aan Occupy, is het dat in de 
eerste weken van de huidige bezettingsgolf er werkelijke communes opgezet 
werden in letterlijk tientallen Amerikaanse steden, die gratis voedsel, on-
derdak en eerste hulp uitdeelden aan iedereen die langs kwam. Ongeacht het 
feit of ze hun activiteiten zagen door een Marxistische lens of niet, heeft dit 
nieuwe soort bezetter al bereikt wat wij bij de UC bezettingen niet konden 
bereiken in die onstuimige dagen in 2009, het proberen een levend, ade-
mend communisme op te bouwen in de minst communale plekken denkbaar.

Critici zullen zeggen dat hoewel deze kleine communistische handelingen 
allemaal leuk en aardig zijn, ze nooit in staat zullen zijn om de miljoenen te 
voeden die afhankelijk zijn van het kapitalisme voor hun dagelijks brood.  
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Dit is correct, maar alleen als men de beweging beschouwt als een alles-of-
niets gok: vernietig het kapitalisme of geef op. We hoeven ons niet vast te 
houden aan deze schijntegenstelling, die rust op de veronderstelling dat com-
munisme een verandering van het eigendom van het kapitaal (van top-down 
naar bottom-up) zal zijn in plaats van een aanval op het totale systeem. Hoe-
wel de ‘dictatuur van het proletariaat’ levensvatbaar leek tijdens het tijdperk 
van gecentraliseerde industriële productie, is de productie en circulatie van 
kapitaal vandaag de dag meer discontinue dan ooit; de arbeidskrachten zijn 
verdeelder dan ooit. De wind van de revolutie waait niet langer uit de ster-
vende fabrieken en scheepswerven maar van buiten de rangen van de vaste 
loonarbeid. Voor arbeiders in de gedeindustrialiseerde wereld is het nu een 
kwestie van het overleven van baanverlies en het opdoeken van de sociale di-
ensten – en op het scherpst van de snede van de klassenstrijd, van het opheffen 
van het systeem van de loonarbeid in haar geheel. Dit is, denk ik, de rol die de 
beweging van de communes speelt ten opzichte van het kapitalisme: niet om 
arbeiders de ‘controle’ te geven over het systeem van uitbuiting, maar om het 
fundament te leggen voor een aftocht uit dat systeem. Het zou niet verbazend 
moeten zijn dat de bezettingen veilige havens zijn geweest voor de werkelozen 
en daklozen, en dat de politieagenten die ingezet werden om de kampen leeg 
te vegen goedbetaalde ‘suburbanites’ waren. Terwijl de beweging van de com-
munes vooruit stormt, zullen deze scheidingen, tussen diegenen met een vast 
loon en de loonlozen, tussen de zelf-politionerende ‘professionals’ en de com-
munards, slechts groter worden. Deze scheiding moet niet gezien worden als 
extern of tegengesteld aan de beweging; ze is haar helderste uitdrukkingsvorm.

Wat betreft de praktische taken van de communes verwi-
js ik naar Théorie Communiste’s verslag van wat ons te doen staat, 
en hoe: Het proces van communisering begint, zeggen ze, met 

“De vernietiging van de valuta: dit betekent dat arbeiders de banken aanval-
len waar hun rekeningen en die van andere arbeiders zich bevinden, wat het 
nodig maakt om hier zonder te leven; dit betekent dat arbeiders hun ‘pro-
ducten’ direct aan henzelf en de gemeenschap moeten verstrekken zonder 
tussenkomst van markten; dit betekent het bezetten van lege huizen door 
daklozen, wat de bouwvakkers ‘verplicht’ om deze gratis op te leveren en daar-
mee in hun eigen behoeften te voorzien door naar behoeven uit de winkels te 
nemen, wat de hele klasse ‘verplicht’ om voedselvoorziening te collectiviseren, 
etc. Laten we hier duidelijk over zijn. Er is geen enkele maatregel die, in zich-
zelf, ‘communisme’ is. Het herdistribueren van goederen, het direct circuleren 
van productiemiddelen en rauwe materialen, het gebruik van geweld tegen de 
staat: delen van het kapitaal kunnen sommige van deze dingen onder bepaal-
de omstandigheden bereiken. Dat wat communistisch is, is niet het ‘geweld’ in 
zichzelf, noch de ‘redistributie’ van de rotzooi die we overerven van de klassen-
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-maatschappij, noch de ‘collectivisatie’ van de meerwaarde slurpende ma-
chines: het is de aard van de beweging die deze acties verbindt en hieraan ten 
grondslag ligt, wat hen tot momentopnames maakt in een proces dat slechts 

verder kan communiseren, of anders vernietigd wordt.”

Hoewel ik het moeilijk vind om me een scenario voor te stellen waarin ar-
beiders vrijwillig de middelen van hun levensonderhoud (onder het kapital-
isme) vernietigen, lijkt deze stelling correct door te benadrukken dat welk 
alternatief voor het kapitalisme dan ook moet beginnen met het opheffen 
van het privé-eigendom. Dit kan variëren van het onteigenen van goederen 
en ruimtes tot het blokkeren van fabrieken, snelwegen en raffinaderijen 
maar het kan ook het opnemen van huidige eigendommen voor communaal 
gebruik zijn – het gebruik maken van de functionele capaciteiten van geld, 
onderdak en technologie om de ontwikkeling en uitbreiding van een loon-
loze samenleving te garanderen. Maar vergis je niet: wat ‘communistisch’ 
is aan de commune is niet de som van radicale acties die in naam van het 
collectief worden uitgevoerd. Het voeden van en onderdak bieden aan de 
daklozen en werkelozen zijn lovenswaardige activiteiten, maar ze zijn in 
zichzelf niet antikapitalistisch. Hetzelfde geldt voor stakingen, havenblok-
kades, schuldenopheffing en de herbezetting van huizen in beslag genomen 
door de hypotheekverstrekkers. Wat de verdiensten van deze acties ook zijn, 
ze zijn verwaarloosbaar qua communistische inhoud in de afwezigheid van 
een algemene beweging voor de opheffing van het privé- eigendom en de loonar-
beid. Het punt is niet om de werkelozen weer aan het werk te krijgen maar 
om het mogelijk te maken om te leven zonder lonen of persoonlijk kapi-
taal. En voor de critici die aan komen met “Maar mensen willen banen – en 
daarnaast, zonder loon zou niemand kunnen overleven” antwoorden wij 
dat het fundamentele probleem van het kapitalisme is dat het gebruik van 
onze capaciteiten, talenten en middelen gebukt gaat onder het juk van de 
motor van de kapitalistische accumulatie. Het is geen utopie van luieren 
wat wij voorstellen, slechts een samenleving waarin onze capaciteit om te 
creëren niet langer een product is op de markt maar gebruikt wordt voor 
de onmiddellijke ondersteuning van ons gezamenlijk levensonderhoud.

Als wij spreken over de communes, zijn we niet geïnteresseerd in ‘opzettelijke 
gemeenschappen’ of het terugtrekken in de wildernis. We eisen gewoonweg 
dat de voorwaarden voor een vrij leven, al is het tijdelijk, gevestigd worden 
in de Occupy kampen om veralgemeend te worden. De term communiser-
ing beschrijft geen overgang van een economisch systeem (kapitalisme) naar 
haar tegendeel; in plaats daarvan wijst ze op een proces (communisme) waar-
mee kapitaal direct en onmiddellijk afgebroken wordt in de middelen van 
sociale reproductie voor iedereen – dat is, voor al diegenen die er niet langer 
tegen kunnen om te leven onder het kapitalisme of hieruit uitgestoten zijn.
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Het punt van de beweging van de communes is om de capaciteiten te ontwik-
kelen die zoveel mogelijk mensen in staat stellen om zich los te koppelen van 
het systeem van de loonarbeid en het privé-eigendom; dit kan slechts gedaan 
worden door middel van een toegevoegd proces, wat begint met kleine com-
muniseringshandelingen waardoor nieuwe relaties en capaciteiten ontwik-
keld worden – bijvoorbeeld, door voedsel en eerste levensbehoeften gratis 
te verdelen, door lonen en huren/hypotheken van diegenen met banen en 
huizen te collectiviseren, door algemene vergaderingen en andere vormen 
van zelfbestuur op te zetten, door de onteigening van ongebruikt bezit en 
bronnen te organiseren, door een verbreding en verdieping van solidaire pro-
ductie met lokale producenten, etc. De basisformule van communisering is 
simpel: door het privé-eigendom op te heffen, maken we een vrij leven mo-
gelijk, zelfs als dat slechts lokaal en tijdelijk is; door een vrij leven mogelijk 
te maken, maken we de uitbreiding van de communes echter onvermijdelijk. 

Aan de critici van de beweging van de communes hebben we slechts te zeggen 
dat de enige beperkingen voor de communisering opgelegd worden door de 
denkvormen die het kapitalisme ons achterlaat. Wij zijn communisten wan-
neer we samenwerking boven competitie stellen, het sociale over het ego-
ïstische leven. Op dezelfde manier zijn we reactionairen wanneer we ons 
terugtrekken in de ‘comfortabele’ afsluiting van eigendom en overheersing. 
De accumulatiesamenleving zal niet worden omver geworpen door ruimtes 
en middelen ‘over te nemen’ en ‘vast te houden’, ze zal afgeschaft worden wan-
neer ruimtes en middelen gebruikt worden op een manier die ons in staat stelt om 
te leven zonder kapitalisme. We hoeven geen specifieke scrupules te hebben 
over hoe we dit gaan doen; het is bijvoorbeeld van geen belang hoe we de 
materialen verzamelen om de commune op gang te houden – of we hier nu 
voor betalen, ze bouwen, ze stelen of ze op krediet kopen – zo lang als ze de 
commune in staat stellen om te groeien, om meer kapitaal op te zuigen en 
af te breken, als een fagocyt in de economische bloedsomloop. Noch doet 
het er toe of de commune deze middelen vanaf het allereerste begin heeft; 
het punt is om ze te verkrijgen, en dat duurt nu eenmaal een poos. Hoewel 
het zeker van belang is wat voor ruimtelijke vorm de communes in nemen, 
maakt het gecentraliseerde model van OWS al plaats voor meer gedecen-
traliseerde ruimtelijke regelingen. Het lijkt er inderdaad op dat de geografie 
van de communisering de komende maanden op en neer zal gaan tussen 
centralisering en verspreiding, tussen zichtbaarheid en onzichtbaarheid.
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De lente zal veel nieuwe experimenten en tactieken brengen: nieuwe 
kampen, nieuwe gekraakte huizen en gebouwen, niet te voorziene blokker-
ingen van industrie en commercie – en ook nieuwe vormen van reactionair 
geweld gericht tegen de beweging. We moeten ons echter herinneren dat 
we geen echte bedreiging voor het kapitalisme zijn als we de banden die 
ons binden onaangetast laten. We zullen falen als we slechts het heroveren 
van de verlaten of door de hypotheek afgenomen huizen ondersteunen 
zonder de ‘heiligheid’ van het eigendom, inclusief dat van ons, in twijfel te 
trekken. We zullen falen als we onze lonen niet omzetten in een gemeen-
schappelijke bron van communaal levensonderhoud. We zullen falen als 
schuldenaars in eenzaamheid moeten lijden. Er kan geen beweging van 
communes zijn als protest slechts een buitenschoolse activiteit van loon-
arbeiders is: arbeiders moeten kiezen of ze zich bij de communes aanslu-
iten of bij de bazen en bestuurders. Vergis je echter niet: de machine van de 
communisering is slechts warm aan het lopen; haar motor staat te ronken. 

Het tijdperk van de partij is voorbij – lang leve de communes! 

Prima Porta, 2011
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THESIS I

Wij definiëren de metropolis als de compacte verzameling van gebieden en 
heterogene netwerken die op ieder punt doorkruist wordt door een geschei-
den synthese; er is geen punt binnen de metropolis waar niet tegelijkertijd 
bevel en verzet, overheersing en sabotage aanwezig zijn. Een antagonistisch 
proces tussen twee delen, wiens relatie bestaat uit vijandigheid, loopt door 
de hele metropolis. 

Aan de ene kant bestaat ze, trouw aan haar etymologie, in de uitvoering van 
een bevel dat zich uitstraalt naar alle andere gebieden [1]. Ze is de ruimte 
waarin en waarvandaan de intensiteit en de concentratie van de mechanis-
mes van de overheersing, uitbuiting en onderdrukking zichzelf het sterkst 
uitdrukken. In de metropolis vervalt stad en platteland, moderniteit en 
tweede natuur. In de metropolis, waar industrie, communicatie en spektakel 
een productief geheel vormen, bestaat de taak van de staat er uit om de so-
ciale coöperatie die aan de basis van de meerwaarde extractie ligt te beheers-
en en te verbinden via haar biopolitieke instrumenten. 

[1] In de originele Italiaanse tekst is “della metropoli” een woordspeling op wat 
meestal “nella metropoli” is, letterlijk “in de metropolis”. Een alternatieve vertaling 
zou zijn “behorende tot de metropolis”.

20 Theses over de subversie van de metropolis (fragment) 
- Plan B Bureau



203

Aan de andere kant is ze het geheel van gebieden waarin een heterogene mix 
van subversieve krachten – singulier, gemeenschappelijk, collectief – het 
langzaam maar zeker meer georganiseerde en horizontale niveau van verzet 
tegen de overheersing tot uitdrukking kan komen. Er zijn geen plekken en 
‘non-plekken’ in de metropolis: er zijn slechts gebieden die onder militaire 
controle staan, gebieden die beheerst worden door de biomacht en gebieden 
die in opstand komen. Soms doorkruisen deze drie type gebieden elkaar, op 
andere momenten scheid de laatste zich van de eerste twee af en in andere 
gevallen gaat de laatste de oorlog met de eerste twee aan. De ‘banlieu’ is ty-
perend voor dit ‘derde’ gebied: maar als de metropolis overal is, dan geldt dat 
ook voor de banlieu [2]. In de metropolitische extensie van het ‘gemeenschap-
pelijke leven’, leeft de intensiteit van de revolutionaire verbeelding van het 
‘komende communisme’.

[2] Dit is een verwijzing naar de buitenwijken van Parijs, waar veel immigranten 
wonen en zich de afgelopen jaren explosieve situaties hebben voorgedaan.
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In de conflicten die zich afspelen in de metropolis bepaalt de biopolitieke 
staking de voornaamste uitdrukking van de aanvalsstrategie die onverenig-
bare forms-of-life [a] aannemen tegenover de metropolis. Vandaag de dag kan 
de weigering van het werk niets anders zijn dan de weigering om stukjes van 
ons leven, delen van onze relaties en fragmenten van onze kennis over te 
geven aan het cybernetische kapitaal. Vandaag de dag is de strijd tegen het 
kapitaal de directe desertie uit de uitbuiting en de aanval op de winst, de 
guerrilla tegen de gentrificatie en de gewelddadige toe-eigening van wat ge-
meenschappelijk is, de sabotage van de controleapparaten en de destabiliser-
ing van de politieke en sociale representatie.  Ze is ook het wilde experimen-
teren binnen deze forms-of-life, de bevrijding van alle affecties, de opbouw 
van een echte gemeenschap, de dynamische expansie van vreugde. Net zoals 
‘lichamen’ – zowel individuen als bevolkingsgroepen  - het doelwit van de 
biopolitieke politie en de uitbuiting zijn, zo kan iedere totale biopolitieke 
staking tegen de metropolis alleen vanuit de singulariteit van deze lichamen 
beginnen: het is in de singulariteit, als form-of-life, waar de onbeheersbaar-
heid ligt die zich verzet tegen de biomacht.

Op kapitalistisch initiatief kan geanticipeerd worden, ten minste, als dif-
fuse individuele weigering vergezeld wordt door het besluit om een met-
ropolitische organisatie van autonome groepen op te bouwen capabel om 
deze rebelse forms-of-life tot een opstandige menigte om te vormen. Wan-
neer individuen in opstand komen als een gemeenschappelijk lichaam, dan 
wordt hun onbeheersbaarheid een revolutionair proces.

[a] Noot van de vertaler: forms-of-life is een filosofische term origineel afkomstig 
van Ludwig Wittgenstein die tevens gehanteerd wordt door Giorgio Agamben en 
het Franse collectief Tiqqun. Kort door de bocht duidt het op de sociologische, lin-
guistische, historische en gedragsmatige factoren die een bepaald milieu vorm en 
betekenis geven, een gedeeld begrip van de wereld en een gedeeld ethisch perspectief. 
Voor een uitgebreidere behandeling van het concept, zie: “Form of Life” - Giorgio 
Agamben (1993) en “Introduction to Civil War” - Tiqqun (2010).

THESIS II
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De blokkade tactiek is essentieel voor de effectiviteit van de biopolitieke 
staking wanneer ze serieus wordt toegepast in de metropolis, wat wilt zeggen 
dat ze zich overal uitbreid als een verlamming van de controle, een rem op 
de circulatie, een contra-gedragsmatig virus, een onderbreking van de pro-
ductie en reproductie, een storing van de communicatiefabriek. Met andere 
woorden: ze breekt de normale gang van zaken van de kapitalistische valorisa-
tie op. Door middel van blokkades is het mogelijk om de veralgemeende aard 
van de biopolitieke staking te herkennen. De piqueteros van Buenos Aires[3] 
en de opstand tegen de CPE in Frankrijk[4] markeerden haar kracht en or-
ganisatiecapaciteit. Blokkades zijn materiële tekenen van de afscheiding ten 
opzichte van het kapitaal en de biomacht. Iedere metropolitische blokkade 
opent nieuwe wegen, nieuwe passages, nieuwe levens: de metropolitische 
blokkade is noodzakelijk voor de constructie en verdediging van de exodus.

[3] De piqueteros beweging was een belangrijke factor in het Argentinie van na de 
economische ineenstorting van 2001. De Britse ‘picket’ werd overgenomen maar met 
een nadruk op de ondoordringbaarheid van de blokkade.
[4] Idem

THESIS III
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Sabotage is het antwoord op de noodzaak om de destabilisering van de staat 
te verenigen met de vernietiging van de overheersing, en ze versterkt daar-
mee de metropolitische blokkade. Ze grijpt op verschillende manieren in 
in het dagelijks leven in de metropolis: van het anonieme individu dat het 
tempo van de waardeproductie en circulatie vertraagt tot de nauwkeurige en 
verwoestende interventie van het aangekondigde conflict. In het eerste geval 
is het spontaan, diffuus verzet tegen het juk van het werk. In het tweede 
geval is ze de subversieve intelligentie die de conflictbemiddeling en bestuur-
baarheid opbreekt. De subversieve kennis van de metropolis is daarmee ook 
de kennis van de sabotage.  

THESIS IV
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Wanneer de biopolitieke staking, sabotage en blokkade bij elkaar komen 
worden de voorwaarden voor opstand in de metropolis geschapen. De op-
stand in de metropolis wordt mogelijk wanneer specifieke conflicten met 
elkaar worden verbonden en de opeenstapeling van conflicten omvormt tot 
een omvangrijke strategie die gebieden, machines en mechanismes aantast 
(of neerhaalt).

THESIS V
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Sociale centra, bevrijdde ruimtes, huizen en gecommuniseerde gebieden 
dienen omgezet te worden in de nieuwe ‘gemeenschappen van wederzijdse 
hulp’. Net zoals deze gebieden tussen de 18e en 19e eeuw niet alleen soli-
dariteit tussen individuen en wederzijdse hulp konden bieden voor zowel 
specifieke als algemene conflicten, maar ook dienden als verbinding tussen 
het bewustzijn van het individu en de gemeenschap in het feit dat beiden on-
derdrukt en uitgebuit werden. Het Gemeenschappelijke, als politieke daad, 
wordt daarmee geboren als een proces waarin vriendschap en wederkerig-
heid getransformeerd wordt in een commune van verzet. Vandaag de dag kan 
iedere gesocialiseerde ruimte zo’n plek worden waarin een autonome organi-
satie zich in en tegen de metropolis kan vormen. Uitzendkrachten, homo-
seksuelen, studenten, vrouwen, leraren, immigranten, kinderen – alledaagse 
individuen moeten in staat zijn om bij deze ruimtes aan te kloppen om zich 
hier om te vormen tot revolutionaire forms-of-life op zo’n manier dat ze on-
aantastbaar zijn voor de biopolitieke politie. Gemeenschappelijke elementen 
– zoals fondsen van wederzijdse hulp, kennis van allerlei praktische zaken, 
gemeenschappelijke huisvesting, voedseltuinen en parken, autonome pro-
ductie- en reproductiemiddelen, begeertes en affecties – dienen geborgen, 
uitgevonden, opgebouwd en beschikbaar te zijn voor iedereen die besluit om 
in verzet te komen, om in staking te gaan, om in opstand te komen. De som 
van al deze elementen zal, gebied voor gebied, het gemeenschappelijke van 
de 21e eeuw vormen.

THESIS VI
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Een van de grootste gevaren voor de autonome forms-of-life is toegeven aan 
de technische scheiding tussen leven en politiek, tussen de bestaande wereld 
beheren en de subversie, tussen goederen en Gemeenschappelijk gebruik, 
tussen verkondiging en materiële waarheid, tussen ethiek en blind activisme. 
De verwarring over wat Gemeenschappelijk is, en wat ‘bezit’ is, tussen indi-
vidualisme en cynisme, dient in de praktijk vernietigd te worden. Dat wilt 
zeggen: via een ethiek van Gemeenschap die gesmeed wordt in de strijd. Het 
persoonlijke is biopolitiek, de politiek is onpersoonlijk.

THESIS XII
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Decentreer de staking
- Anoniem

De volgende tekst is afkomstig uit de publicatie ‘Early spring for the Badger’, een 
verzameling teksten over de antibezuinigingsstrijd in Wisconsin begin 2011 en de 
beklemmende rol van ‘links’, de vakbonden en de activistenleiders daarin.

Verspreid!

Politici, activisten en sensatiejournalisten zullen altijd proberen om alle aan-
dacht te vestigen op het symbolische centrum van de politieke activiteit. Alle 
ogen zullen gericht zijn op het capitool. Hoewel de ruimte van het capitoolge-
bouw zelf een interessante zone van buitenwerkstelling biedt – een ruimte 
voor speling en experimenten – functioneert de ruimte uiteindelijk als het 
primaire limiet voor de uitbreiding van zulke speling. Bepaalde enthousiaste 
radicalen zullen wijzen op de opwindende manieren waarop mensen hande-
len om nieuwe relaties in deze ruimte op te bouwen. Dergelijk optimisme 
ziet de meervoudige manieren over het hoofd waarmee de beperking van 
deze activiteit tot deze ruimte dergelijke activiteit van alle potentie afsnijdt. 

Ten eerste tekent de aanwezigheid van arbeiders en studenten in het cap-
itoolgebouw hun afwezigheid van de gebouwen en kanalen die de ma-
teriële basis van de kapitaalstromen vormen. Anders gezegd, als deze 
manier van ‘nieuwe relaties vormen’ gescheiden blijft van onze dagelijkse 
levens (zowel in ruimte als in tijd) garandeert ze de absolute onmogelijk-
heid om de activiteit en relaties te veranderen die de hallen van onze dageli-
jkse ellende vullen: onze klaslokalen, werkplekken, straten en huizen. 

Ten tweede staat deze centralisering van de buitenwerkstelling binnen een 
bepaalde geografie toe dat diegenen die alle energie binnen de ruimte wil-
len managen en ombuigen dit makkelijk en effectief kunnen doen. Van de 
toon van onze boodschap tot de plakkerigheid van onze tape, ieder element 
binnen het bezette capitool was onderworpen aan een belachelijke graad 
van micro-management door de opkomende klasse van activistenmanagers.
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Als laatste , en misschien als meest sinister, zijn er de subjectieve limieten 
intrinsiek aan de deelnemers in de capitoolbezetting. Door het gebouw te 
zien als ‘ons capitool’ en door te scanderen ‘this is what democracy looks 
like’ internaliseerden diegenen die zich lieten beheksen door de politiek-
symbolische geografie van Madison de structuren en limieten van het ge-
bouw zelf. Het fysiek beschadigen van het gebouw, niet in de pas lopen of 
wat voor materiële communiseringsmaatregelen te nemen zou gigantische 
schade doen aan het sprookje van de democratische legitimiteit die alle ac-
tiviteit binnen de ruimte animeert. De betekenis van het gebouw – haar 
mythologie van democratie, vooruitgang en ‘people-power’ – hecht zich-
zelf als een parasiet aan diegenen die binnen haar muren handelen. De 
‘Madison-lijn’ werd de meest passieve en impotente manier van handelen. 

Ter verduidelijk: in alle zich ontvouwende gebeurtenissen ligt onze enige 
interesse bij de staking. Specifieker gezegd, bij het blokkeren van de econ-
omie, het opschorten van de economische rollen en de mogelijkheid tot 
het nemen van onmiddellijke communisering van de materiële basis van 
de samenleving. Zodoende zijn wij enorm enthousiast over die elementen 
binnen de Wisconsin situatie die wijzen op de generalisering van staking-
stactieken (namelijk: massale ziektemeldingen, walk-outs, sabotage). De 
bezetting van het capitool duidt een ruimtelijk, tijdsgebonden, tactisch en 
subjectief limiet van de staking aan. Onze strategische horizon moet het 
decentreren van het capitool zijn en het verspreiden van de staking voorbij 
al deze limieten. Walk-outs bij de universiteit, de bezetting van het theat-
ergebouw, de buurtbijeenkomst en aanvallen op medeplichtige bedrijven 
kunnen allemaal gezien worden als gebaren richting een dergelijke ver-
spreiding. Als antagonisten moet onze activiteit liggen in deze verspreiding.

Het is cruciaal dat we de logica van de staking uitbreiden. Dit betekend 
dat we voorbij de ziektemeldingen en walkt-out, andere vormen van 
economische verstoring moeten introduceren en hier connecties tussen 
moeten vormen. Sabotage op de werkvloer, het blokkeren van in- en uit-
gangen, DDoS aanvallen, onteigeningen, het laten afgaan van alarmen, 
strategische bezettingen, allerlei barricades – in haar totaliteit zouden 
deze aanvallen kunnen wijzen richting een de-limitering van onze hele 
opvatting van een staking. In een wereld waarin we steeds meer gemar-
ginaliseerd worden moeten we elkaar nieuwe manieren van experimen-
teren met de macht van de uitgestotenen leren om dit alles stop te zetten.
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Bekritiseer, Intensifieer

Als minderheid met een specifiek uitgesproken begeerte om het kapital-
isme te vernietigen hebben we twee unieke vaardigheden die bijdragen 
aan deze situaties. Gebaseerd op onze ervaringen en onze uiteenlopende 
belangen kunnen we kritiek en tactische escalatie bieden. De limieten van 
de situatie zijn eindeloos: ‘democratie’, de vakbonden, pacifisme, ‘fami-
liewaarden’, etnische constructies, repressie, vertegenwoordiging. Het is 
misschien nauwkeuriger om de situatie zelf als een limiet te beschrijven. 
Onze betrokkenheid bij zo’n fundamenteel beperkte situatie moet er een 
zijn van het constant blootleggen van deze ideologische en tactische be-
perkingen om een strategie te ontwikkelen die hieraan voorbij gaat. Deze 
blootstelling onthult de enige mogelijkheid om de verschillende en in elkaar 
grijpende beperkingen op onze activiteit te overstijgen. In deze blootstel-
ling moeten we blijven trekken en duwen, en in ons geworstel moeten we 
demystificeren. Lever kritiek, intensifieer, herhaal – een dergelijke herhal-
ing bouwt de reflex en ‘muscle memory’ van een opstandige praktijk op. 

Blijf verborgen

Als de situatie zelf niet noodzakelijkerwijs een revolutionaire situatie is, 
biedt ze ons de zeldzame mogelijkheid van dekking, van een ruimte om bin-
nen te handelen. Anders gezegd, de situatie functioneert als een stormwolk 
die haar schaduw op het sociale terrein werpt. Vanuit deze storm neemt onze 
activiteit de vorm van bliksem aan die van alle kanten in kan slaan, maar 
nergens specifiek heen wijst. In zo’n kakofonie van beweging hebben we 
de unieke mogelijkheid om wild te spreken en te handelen terwijl we toch 
relatief anoniem blijven. Deze anonimiteit is de sleutel. Door te weigeren 
om als ‘de anarchisten’ bestempeld of afgevaardigd te worden kunnen we de 
categorisering van antagonisme als ons exclusieve eigendom tegengaan. Als 
we niet langer als ‘de ander’ worden bestempeld of, beter gezegd, als we onze 
‘andersheid’ kunnen bedekken binnen de zich ontvouwende chaos hebben 
we de kans om de situatie te verrijken met onze antagonistische bijdragen. 
Binnen deze situaties betekent dit het achter ons laten van de rollen van 
Anarchisten en Communisten ten bate van het verworden tot de exponenten 
van een praktijk van anarchie en communisering. We moeten consequent 
streven naar de sabotage van de splitsende rollen van toeschouwer en special-
ist. Wanneer een aanval anoniem is en woede algemeen, kan iedereen zulke 
gebaren zien als iets waar ze zelf toe in staat zijn. Op deze manier kan een 
marginale verzameling ethica opkomen als een virus uit het centrum zelf.
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Wees sneller dan de vijand

Niks wat interessant is gebeurd vanwege de situatie, maar ondanks haar. Iedere 
escalatie is het resultaat van onbeheersbare elementen die sneller bewegen 
dan diegenen die hen onder controle proberen te brengen. Wilde stakingen 
breken uit wanneer de rank & file handelt ondanks de smeekbeden van de bu-
reaucraten. De bezetting van het theatergebouw gebeurde simpelweg omdat 
diegenen die dit wilden bezetten de activisten-managers alleen lieten op hun 
podia en naar binnen gingen zonder hen. Toen mensen het capitool bestorm-
den nadat de wet erdoor geduwd was deden ze dit omdat ze langs de echte en 
zelfaangewezen politie liepen om door de deuren te breken en door de gebro-
ken ruiten te klimmen. In ieder van deze situaties wisten wilde individuen de-
gene die slechts in ‘Orde’ waren geïnteresseerd te snel af te zijn. Op dezelfde 
manier probeerde de managers van iedere situatie de orde weer te herstellen 
wanneer ze de onbeheersbaren wisten in te halen. Ze bevalen de stakers weer 
aan het werk te gaan. Ze probeerden strikte regels op te leggen bij het theater 
en gaven namen aan de administratie. Ze vertelden mensen letterlijk om naar 
huis te gaan tussen de kreten die om ‘bezetting’ en ‘algemene staking’ riepen. 
Als we deze mensen op de afvalhoop van de geschiedenis willen laten is het 
van cruciaal belang dat we behendigheid als onze grootste kracht erkennen, 
en dat we constant sneller dan en een stap voor op hun management zijn.

Trek lijnen, leg posities bloot

Het grootste gebrek aan de situatie in Wisconsin is de algemene malaise en 
verwarring die de posities van de betrokkenen omringen. In wat waarschijn-
lijk een van de meest efficiënte voorbelden van deze neutralisatie is was de 
politie in staat om de gehele situatie te beheersen door simpelweg iedereen 
ervan te verzekeren dat ze “aan hun kant stonden!”, waarna het politiewerk 
verspreid kon worden door het hele lichaam van de capitoolbezetting. Op 
vergelijkbare wijze waren Democraten en vakbondsbureaucraten in staat om 
de woede van de situatie vast te pakken en zich er van te verzekeren dat 
deze zich niet zou richten op de klassenmaatschappij die zij in stand helpen 
houden. Mensen vonden zichzelf vechtend voor politici die de architecten 
van hun uitbuiting waren. Arbeiders volgden bevelen van vakbondsbureau-
craten op die slechts enkele werken eerder maar al te bereid waren om hun 
belangen te verkopen om hun bureaucratenbaantjes te behouden. Studenten 
accepteerden het management en de dictaten van activisten die alles in hun 
macht hadden gedaan om te voorkomen dat er een onbeheersbare situatie 
zou ontstaan. In iedere van deze situaties werden antagonisten belazerd en 
beheerst door hun klassenvijanden door een vrij simpel proces van mystifica-
tie. De mogelijkheid van een menigte die “bedankt, oom agent!” roept terwijl 
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deze hen omringt, klaar voor de arrestatie, is een van de meest beklemmende 
nachtmerries denkbaar. Zulke sympathie voor objectieve vijanden articu-
leert de noodzaak om strategische lijnen te trekken en posities bloot te leg-
gen. De vuurwerkdemonstratie tegen de gevangenis, de manoeuvres tegen de 
activisten-managers in het theater en de escalatie van aanvallen tegen bank-
en en werkplekken moeten gezien worden als bijdragen aan deze intentie.

We moeten manieren van handelen vinden die blijven resoneren met de 
woedenden door de hele staat, maar die tegelijkertijd onze vijanden dwing-
en om zichzelf als zodanig te onthullen. Toen een aantal gebouwen werden 
gesaboteerd op de UW-M campus spraken flink wat conciërges en stu-
denten hun solidariteit uit met het vandalisme (sommigen weigerden zelfs 
gebroken sloten te repareren, ondanks dat hun baan dit van hen vereiste). 
Ondertussen kwamen professionele activisten, de campuspolitie en politici-
in-training bij elkaar om onmiddellijk deze sabotage te veroordelen. Toen 
banken het doelwit van sabotage werden sprak de politie zich hier tegen 
uit, een veroordeling die echter geen gehoor vond onder de massa’s boze 
arbeiders. Toen vakbondsbureaucraten probeerden de campusbezetting 
eerst te beheersen, en later te veroordelen legde dit hun bedoelingen open 
en duidelijk bloot. Toen Maoïstische activisten-managers onthuld werden 
als manipulatieve ideologen en partij-ronselaren, verloren ze de steun van 
diegenen die hen tot dan toe al jaren trouw hadden gevolgd. In ieder van 
deze gevallen werden de posities van de deelnemers onthuld en moest ieder-
een een kant kiezen. We moeten ons er van verzekeren dat wij degenen zijn 
die de lijnen trekken, zodat we baat hebben bij het kiezen van deze kanten.

De bezuinigingen bieden ons een unieke kans waarbij de staat en haar pionnen 
de enkelzijdige rol van brute handhavers van de economische orde spelen. Wan-
neer de staat gereduceerd wordt tot puur politiewerk, zonder de denkmantel 
der valse liefde, is het onze taak om er voor te zorgen dat anti-bezuinigingsstri-
jd escaleert tot het punt waar de politie zichzelf moet blootgeven. Pas op dat 
punt is het mogelijk dat anti-bezuinigingsstrijd een anti-staatsstrijd wordt. 
We moeten er voor zorgen dat iedere zich voltrekkende strijd dit punt bereikt. 

Gebruik de werktuigen van de managers om het huis van de managers te 
slopen

Gedurende de gebeurtenissen in Wisconsin, was een van onze groot-
ste overwinningen de totale politieke en sociale aanval die we vo-
erden tegen de zelfbenoemde ‘meest geavanceerde’ element-
en van het activistische leiderschap. Het is belangrijk dat we niet 
moralistisch worden in onze oppositie tegen hun management. 
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We zijn tegen de managers vanwege hun belangen en hun loyaliteit aan de 
gevestigde sociale orde, niet per se vanwege hun tactieken en vormen. Als wij 
efficiënter zijn in het gebruiken van hun middelen, moeten we niet twijfelen 
om dit te doen. We kunnen consensus bijeenkomsten faciliteren en voorzit-
ten, identiteitspolitiek gebruiken om hen te ondermijnen, ons strategisch op-
stellen tijdens vergaderingen, onze eigen vergaderingen beleggen om hun on-
dergang te garanderen, hun eigen regels tegen hen gebruiken, hun megafoons 
en soundsystems meenemen, manipuleren om hun eigen manipulatie bloot 
te leggen. We kunnen onze vriendschappen en medeplichtigheden gebruiken 
tegen hun posities. De sociale aard van onze strijd betekent dat we niet bang 
moeten zijn voor het gebruik van ‘shit talking’ en shaming de vijanden van 
conflictualiteit te bestrijden. Oorlog is politiek met andere middelen en daarin 
kennen we geen monsters. Toen de activisten-managers de tranen nabij waren 
en de bezetting verlieten onder de belofte nooit meer terug te komen konden 
we uiteraard vooral hopen dat hun woorden werkelijkheid zouden worden.

Frame vraagstellingen, geef discourse vorm

Een andere succesvolle serie experimenten is de manier waarop we handelden 
om de mainstream discourse te ondermijnen en onze eigen discourse naar 
boven te brengen. Intensief gebruik van propaganda zorgde ervoor dat “staak, 
bezet, neem over” de standaard leus werd wanneer de situatie het meest intens 
was. Het verspreiden van communiqués van vorige bezettingen en stakingen 
bracht de taal en praktijk over op een volledig nieuwe lichting mensen. On-
danks het feit dat de algemene staking zich nooit voltrok begonnen duizenden 
mensen na te denken over en zich voor te bereiden op een algemene staking, 
als ware het een reële mogelijkheid. Steunverklaringen van kameraden over 
de hele wereld konden gebruikt worden om ethisch gewicht te geven aan 
radicale sentimenten. Oproepen voor vergaderingen over specifieke vragen 
over het organiseren van de staking, zetten de staking op de kaart voor ieder-
een die de oproep kon horen. Iedere succesvolle debater weet dat degenen 
die de termijnen, het frame, van het debat bepaalt, het debat wint. We moe-
ten consistent zulke termijnen bepalen als we ooit resultaat willen boeken. 

Herken potentie in alle relaties

De mooiste elementen van dezesituaties zijn de manieren waarop oude 
relaties worden verrijkt met nieuwe definities en verborgen potenties 
worden onthuld. Vrienden, collega’s, buren en klasgenoten worden al-
lemaal potentiële samenzweerders tijdens de strijd. Onze vriendschap-
pen worden geanimeerd met een nieuwe noodzaak, een gevoel van ge-
deelde medeplichtigheid in de begeerte om de situatie voorbij haar 
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grenzen te duwen. De straten waar we iedere dag doorheen lopen worden 
betoverd en gedecoreerd met een nieuwe serie verhalen en discoursen. 
Bij de cafés waar we iedere middag zitten horen we dezelfde woede van 
alle tongen rollen, vanaf iedere tafel binnen gehoorsafstand. Diegenen 
waar we ons tot nu toe alleen aan konden relateren via economische log-
ica, hebben ons nu veel te leren en kunnen veel van ons leren over hoe 
we die logica kunnen vernietigen. Nieuwe vrienden en kameraden zul-
len zichzelf onthullen. En, belangrijker nog, we moeten aandachtig zijn 
om het nieuwe terrein van affiniteit in kaart te brengen dat bestaat 
buiten de vakbonden en activistische organisaties. Een nieuw type groep 
kan alleen ontstaan uit zo’n netwerk van affiniteit en gedeelde neigin-
gen. Terug naar de oude manieren gaan is de grootst mogelijke nederlaag. 

Doe het gewoon

Hoewel de drang om voorzichtig te zijn misschien sterk is moeten we 
hier nooit aan toe geven. Er valt niks te verliezen als de situatie al ver-
loren is. We hoeven slechts te doen waarvan we allemaal weten dat het 
gedaan moet worden. Terughoudendheid is altijd slechts de uitdrukking 
van een intern limiet. Gedurende de hele situatie was er geen enkele es-
calatiemaatregel die niet op de goedkeuring van het overgrote deel van 
de deelnemers kon rekenen. Iedereen wilde dingen verder zien gaan en 
toch wachtte iedereen af – inclusief anarchisten. Twijfel is zwakte en ver-
raad en gebrek aan verbeelding. In een wereld waar iedereen afwacht, 
betekent stoppen te wachten alles. In de toekomst is het van groot be-
lang dat we ons instinct vertrouwen en hierdoor geïnspireerd worden. 

Laat het dode gewicht van oude vormen vallen

In de situatie werd duidelijk dat spectaclistische en symbolische vormen een 
doodlopend spoor waren. Manifestaties, toespraken, ‘grote bijeenkomsten’. 
Al deze zaken zogen het momentum uit de situatie en lieten een opgezwol-
len lijk achter. We moeten deze situaties koste wat kost vermijden. Wanneer 
dat niet mogelijk is, moeten we manieren vinden om hun doel te ondermi-
jnen. Het is belangrijk om oplettend te zijn betreffende de manieren waarop 
zulke controle en stagnatie veranderd. Een tactiek die een maand geleden 
nog radicaal was kan morgen zonder enige potentie zijn. Men hoeft slechts 
zo ver als de capitoolbezetting te kijken om de snel naderende beperkingen 
van die tactiek te zien. Waar in Californie bezetting een bedreiging voor het 
universiteitssysteem was, was ze nu de go-to tactiek voor de meest droge ac-
tivisten van het land. We moeten constant in beweging zijn en experimen-
teren zodat we niet in de val trappen van het herhalen van gefaalde vormen. 
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We hebben hier geen blauwdrukken voor maar wanneer we tegenover 
nieuwe en onzekere situaties staan moeten we bereid zijn om te leren uit 
het verleden, maar ook om nieuwe en verse strategieën uit te proberen.

Weet hoe we onze winsten moeten tellen

In een situatie waar we geen interesse hebben in de populistische doelein-
den (vakbonden, ‘de democratie’, alle retoriek, etc.) moeten we in staat zijn 
om onze eigen doeleinden neer te zetten en te meten wat we bereikt heb-
ben. Herroepingsverkiezingen, grote manifestaties, vakbondslidmaatsc-
hap en politiek kapitaal hebben niks te maken met ons project en daarom 
hebben we een nieuwe manier nodig om onze activiteit te meten. We heb-
ben veel te winnen in deze situaties als we weten waar we naar streven. 
Als we het strijdveld betreden wetende wat we willen, dan zijn we beter 
voorbereid om onze begeertes te realiseren. De orde aanvallen, onze relat-
ies versterken, nieuwe kameraden vinden, disillusie met de oude orde, het 
onttronen van activisten-managers, nieuwe manieren van opstandigheid 
ontdekken, materiële schade, gebruikelijke rolpatronen doorbreken, beter 
voorbereid zijn om voor onszelf te zorgen en onze eigen levens in te rich-
ten – dit zijn de kenmerken van succesvolle participatie en interventie in 
crisissituaties. Diegenen die onuitspreekbare bedoelingen hebben, moeten 
reële manieren vinden om met elkaar te spreken over wat we bereikt hebben. 

Plan C: Als al het andere mislukt…

…neem zo veel mogelijk mee als menselijk  mogelijk is. Als onze pogingen 
om een situatie over de rand te duwen verslagen worden op alle denkbare 
manieren moeten we een duidelijke exit-strategie hebben zodat we materieel 
beter voorbereid zijn om de volgende serie gebeurtenissen aan te kunnen. 
Wanneer het gaat over studentenbezettingen, probeer dan te zorgen dat de 
bezetting in een gebied met drukmogelijkheden, bouwmaterialen en elek-
tronica plaatsvindt. Als enthousiaste nieuwe deelnemers beginnen over ma-
teriële schade tegen bedrijven die de wetgeving ondersteunen, suggereer dan 
te beginnen met het plunderen van supermarkten/warenhuizen. Als vijandige 
groepen financiële steun krijgen vanuit hun politieke partijen, verzeker je er 
dan van zoveel mogelijk binnen te halen. Sound-systems, geld, voedsel, prop-
aganda, computers, nieuwe materialen en uitrusting: haal het allemaal binnen!

Anoniem, 2011
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We moeten een manier van strijd vinden waarbij de vernietiging van 
Empire[a] niet langer een verplichting is die ons doet sterven, maar een activ-
iteit is die ons meer en meer laat leven. 

(..)

Het klassieke abstracte idee van een oorlog die zal uitmonden in de totale 
confrontatie, waarin ze eindelijk haar essentie zal vinden, is achterhaald. 
Oorlog zal zichzelf niet langer laten isoleren als een momentopname van 
ons bestaan, dat van de beslissende confrontatie; vanaf nu is het ons bestaan 
zelf, in al haar aspecten, dat de oorlog vormt. Dit betekent dat de eerste zet in 
deze oorlog de herovering is. De herovering van de middelen om te leven 
en te strijden. En ook de herovering van plaatsen: van kraakpanden, van 
bezettingen en van het gemeenschappelijk maken van ‘privé’ plaatsen. De 
herovering van het gemeenschappelijke: van manieren om met elkaar te com-
municeren, van betekenissen, van autonome cultuur om de overdracht van 
ervaring uit handen van de staat te nemen. De herovering van het geweld: het 
gemeenschappelijk maken van strijdtechnieken, het vormen van zelfverde-
digingkrachten, het opbouwen van ons arsenaal. En de herovering van de 
elementaire overlevingsmiddelen: de verspreiding van medische kennis, van 
onteigeningstechnieken, de uitbreidende organisatie van een autonoom 
netwerk om allerhande zaken te verkrijgen.

[a] Noot van de vertaler: Empire is een term gepopulariseerd door Antonio Negri 
en Michael Hardt en duid op de huidige vorm van globale dominantie die voorbij 
natiestaten en klassiek imperialisme rijkt en eerder een difuus en gedecentraliseerd 
machtsnetwerk vormt. Voor Empire is de vijand niet langer ideologisch en nation-
aal, maar crimineel, een bedreiging voor niet alleen het politieke systeem of de natie, 
maar voor de wet, beschaving en moraliteit zelf.

Leven & Strijden (fragment)
- Tiqqun
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Waar we het hier over hebben is de opbouw van onze beweging als een 
‘warmachine’[b]. Een warmachine is een zekere samenkomst van leven en stri-
jden, een samenkomst die nooit toeslaat zonder tegelijkertijd te eisen om 
opgebouwd te worden. Want iedere keer dat een van deze twee delen op wat 
voor manier dan ook afgescheiden wordt van de ander, raakt deze warma-
chine van haar koers, dan ontspoort ze. Als het moment van leven exclusief 
benadrukt wordt, wordt ze een getto. Dit komt naar voren in de noodlottige 
moerassen van ‘het alternatief’ dat meer van hetzelfde verkoopt onder het 
mom van ‘een andere manier van leven’. Het grote aantal gekraakte sociale 
centra in Duitsland, Italië of Spanje maken pijnlijk duidelijk hoe gesimu-
leerde ‘externaliteit’ aan Empire een waardevolle aanwinst kan zijn in de ka-
pitalistische valorisatie.

“De getto, het excuus voor ‘alternativiteit’, het privilege toegekend aan al haar 
introspectieve en morele aspecten, de neiging om zichzelf neer te zetten als 
afgezonderde maatschappij die de aanval op de kapitalistische machine af-
zweert, de ‘sociale fabriek’, is dit alles misschien het resultaat van de rapso-
dische en benaderende ‘theorieën’ van Valcarenghi [de voorzitter van de coun-
terculture publicatie ReNudo] en zijn vrienden? En is het niet vreemd dat zij 
ons een ‘subcultuur’ noemen nu al hun bloemerige, pacifistische shit in crisis 

verkeert?” schreven de autonomisten van Senza Tregua al in 1976.

[b] Noot van de vertaler: De ‘warmachine’ is een concept uit het werk van Gilles 
Deleuze en Felix Guattari dat een difuse verzameling sociale groepen, relaties en 
netwerken met een gedecentraliseerd karakter aanduid voor wie oorlog secundair 
aan haar bestaan is (in tegenstelling tot het oorlogsapparaat van de staat). De 
‘warmachine’ vormt altijd een buiten voor de staat, met name in haar originele vorm 
als statenloze nomadensamenleving, maar kan ‘gevangen’ worden in de machinaties 
van het staatsapparaat, evenals sociale bewegingen gecoopteerd kunnen worden. 
Zie Nomadology: The war machine, Deleuze & Guattari (2010).
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Omgekeerd, als het moment van strijden exclusief benadrukt wordt, dan ver-
valt de warmachine tot een leger. Alle militante formaties, al die verschrik-
kelijke gemeenschappen, zijn warmachines die hun eigen uitroeiing hebben 
overleefd in versteende vorm. Het is deze overdaad van de warmachine in 
verhouding tot al haar strijdbare handelingen waar de introductie van een 
verzameling teksten over Autonomia, onder de naam Het recht op haat, op 
wees: 

“In een poging om een chronologie op te stellen van dit hybride en in veel 
gevallen tegenstrijdige subject dat de kop op stak in de zone van de autonomie, 
zie ik mezelf terugvallen op het reduceren van de beweging tot een som van 
gebeurtenissen, terwijl de realiteit van haar worden-tot-warmachine zichzelf 
slechts opwerpt in de transformatie die het subject uitwerkt, op concentrische 

wijze, rondom iedere confrontatie.”

Er is geen warmachine behalve in het moment van beweging, zelfs wanneer 
ze geketend, wanneer ze onzichtbaar is, dat haar toename van macht volgt. 
Het is deze beweging die er voor zorgt dat de krachtsverhoudingen die haar 
doorkruisen zich nooit nestelen in machtsrelaties.

Onze strijd kan overwinnen, dat wilt zeggen doorgaan, kan haar kracht ver-
groten, op voorwaarde dat ze de confrontatie altijd ondergeschikt maakt 
aan onze positiviteit. Probeer nooit hoger te richten dan je positiviteit toestaat 
is het centrale principe van alle warmachines. Iedere ruimte die we terug 
heroveren moet corresponderen met onze capaciteit om hier een invulling 
aan te geven, om haar om te bouwen, om haar te bewonen. Niets is erger 
dan een overwinning waar we niets mee kunnen. Voor veel essentiële zaken 
zal onze oorlog een stille oorlog zijn; vol van schijnbewegingen, de directe 
confrontatie ontvluchtend, weinig verkondigend. Daarmee zal ze haar eigen 
tijdskader opleggen. Als we nog maar amper geïdentificeerd zijn, verspreiden 
we ons alweer, de repressie achter ons latend, onszelf opnieuw samenstellend 
op onverwachte manieren en plekken. Wat doet de een of andere specifieke 
plek er voor ons toe op het moment dat alle lokale aanvallen – en dit is miss-
chien de enige waardevolle les van het hele Zapatista gebeuren – een aanval 
op Empire zijn? Het belangrijkste is om nooit het initiatief te verliezen, om 
het tempo nooit door de vijand te laten opleggen. En, boven alles: om nooit 
te vergeten dat onze slagkracht niet verbonden is aan hoe goed we wel of niet 
bewapend zijn, maar aan de kracht van de positiviteit die we opbouwen.




