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Anarcho-communisme
Anarcho-communisme, soms ook anarchistisch communisme,
communistisch anarchisme, vrij communisme of libertair
communisme is een politieke ﬁlosoﬁe en anarchistische stroming.
Hierin staat de afschaﬃng van de staat, kapitalisme, loonarbeid en
privaat eigendom (persoonlijke bezittingen respecterend) centraal.
Daar tegenover stelt men collectief bezit van land,
productiemiddelen, goederen en diensten, directe democratie en
het oprichten van horizontale federaties van arbeidersraden die de
productie en de consumptie organiseren. Dit volgens het principe
“van ieder naar diens vermogen, aan ieder naar diens behoeften”.
Anarcho-communisme wordt daarbij gezien als een synthese van
de tegenstelling tussen het individu en de samenlevingen. Het
heeft zowel oog voor de belangen, behoeften en vermogens van
het individu maar stelt dat deze enkel in een gemeenschap door
middel van wederzijdse hulp het best bevredigd en verzekerd
worden kunnen. Sommige vormen van anarcho-communisme,
zoals het insurrectionalistisch anarchisme, zijn sterk beïnvloed
door het egoïsme en radicale individualisme. Anarchocollectivisten komen echter tot een vergelijkbare conclusie.[1]

Geschiedenis
Vroege voorlopers
Voor de opkomst van de Industriële Revolutie was gemeenschappelijk bezit van land en andere
bestaansmiddelen op het hele Europese continent gemeengoed.
Tijdens de Engelse Burgeroorlog (1642-1651) en de
Franse Revolutie (1789) ontstonden er verschillende
maatschappelijke bewegingen die als voorlopers van het
anarcho-communisme kunnen worden aangeduid.
Gerrard Winstanley, een protestantse hervormer van die
tijd, was onderdeel van de radicale Diggers-beweging in
Engeland. Hij schreef in 1649 in het pamﬂet The new law
of righteousness (vert. De nieuwe wet van
rechtvaardigheid) dat er “geen kopen of verkopen meer
zal zijn, noch beurzen of markten. De hele aarde zal een
gemeenschappelijke schat zijn voor elk mens” en “er zal
geen Heer meer boven anderen staan, iedereen zal Heer
zijn over zichzelf.”[1]
De Diggers, soms ook Levelers genoemd, verzette zich
tegen de tirannie van de heersende klasse en
koningshuizen. Daar tegenover stelde zij het coöperatief
werkwijze om dingen gedaan te krijgen, hun voorraden
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te beheren en economische productie te verhogen.
Doordat de communes die de Diggers stichtte vrij van
eigendom waren en economische uitwisseling (alle
goederen en diensten waren gemeenschapsgoed),
zouden hun communes aangeduid kunnen worden als
vroege, functionerende vrij-communistische
samenleving die zich verspreidde over de agrarische
regio's van Engeland.
In 1703 schreef Louis Armand, Baron de Lahontan de
roman New voyages to North-America (vert. Nieuwe
reizen naar Noord-Amerika), gebaseerd op zijn reizen
door het continent. In zijn boek omschrijft hij hoe de
inheemse bevolking van het Noord-Amerikaanse
continent samenwerkt en is georganiseerd. De auteur
stelde vast dat de agrarische samenlevingen en
gemeenschappen van pre-koloniaal Noord-Amerika op
niet te vergelijken wijze leefden ten opzichte van de
monarchistische, ongelijke staten in Europa - zowel in
hun economische structuur als de afwezigheid van een
staat. Hij omschreef het leven van de inheemse
bevolking als een “anarchie”, waarmee dit de eerste
keer was dat de term iets anders betekende dan
chaos.[2] Hij schreef dat er geen priesters waren, geen
rechtbanken, wetten, politie, ministers, geen
onderscheid in eigendom, geen onderscheid tussen arm
en rijk, maar dat ze gelijk waren en samenwerkten.[3]

Print van een document van de Diggers
door William Everard.

Tijdens de Franse Revolutie eiste Sylvain Maréchal in zijn Le manifeste des égaux (vert. Manifest der
gelijken) “het gemeenschappelijke genot van de vruchten van de aarde” en keek uit naar de dag dat
“het weerzinwekkende verschil tussen arm en rijk, tussen groot en klein, tussen meester en knecht,
tussen bestuurders en de geregeerden” zou verdwijnen.[4] Maréchal was niet alleen kritisch over de
ongelijke verdeling van eigendom, maar ook over hoe religie vaak gebruikt werd om met
evangelische immoraliteit te rechtvaardigen. Hij zag het verband tussen religie en wat later bekend
zou worden als kapitalisme (hoewel nog niet in zijn tijd) als twee zijden van de gelijke corrumpeerde
munt. Hij zij ooit “Wees niet bang voor je goed - wees bang voor jezelf. Jijzelf bent de schepper van je
eigen problemen en geneugten. De hemel en de hel bevinden zich in je eigen ziel.”
Sylvain Maréchal was persoonlijk betrokken bij de Samenzwering van de Gelijken (1796), een mislukte
poging om de monarchie in Frankrijk omver te werpen en een stateloze, agrarische socialistische
utopie te stichten. Hij werkte samen met Gracchus Babeuf. Ze schreven niet alleen over hoe een
anarchistisch land er uit zou kunnen zien, maar ook hoe dit bereikt zou kunnen worden.

Eerste woordelijke gebruik
Joseph Déjacque was een vroeg anarchistisch communist en de eerste persoon die zich schriftelijk als
“libertair” omschreef.[5] In tegenstelling tot Proudhon stelde hij dat “het niet het product van zijn of
haar arbeid is waar de arbeider recht op heeft, maar op het voldoen van al zijn of haar behoeften, van
wat voor aard deze ook moge zijn.”[6]
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Déjacque was een fel tegenstander van het Blanquisme[7] waarin hij een groot gevaar zag voor de
bevrijding van het proletariaat. Daarover schreef hij: “een dictatoriaal comité bestaande uit arbeiders
is zeker het meest hoogmoedig en incompetent, en daarom het meest anti-revolutionaire ding dat er
bestaat […](het is beter om vertwijfelde vijanden te hebben dan dubieuze vrienden.” Hij zag juist
“anarchistisch initiatief', “rationele wil” en de “autonomie van eenieder” als belangrijke voorwaarden
voor de sociale revolutie door het proletariaat.
Volgens anarchistisch historicus Max Nettlau werd de term libertair communistisch voor het eerst
voorgesteld tijdens een anarchistisch congres in Frankrijk in november 1880. Zij gebruikte het om hun
opvattingen duidelijker te articuleren. De Franse anarchist en journalist Sébastien Faure, de latere
oprichter van het vierdelige L’Encyclopédie anarchiste, richtte in 1895 de wekelijkse krant Le
Libertaire op.

Internationale Arbeidersassociatie
Binnen de Internationale Arbeidersassociatie was de libertaire vleugel in eerste instantie vooral
collectivistisch georiënteerd. Deze pleitte voor het principe “aan eenieder naar diens inspanning”[8].
Toch hielden zij de mogelijkheid naar een revolutionaire overgang naar een communistisch
verdelingssysteem gebaseerd op behoefte open. James Guillaume, een van Michael Bakoenins
partners in de Internationale, schreef in zijn essay Idées sur l'organisation sociale (vert. Ideeën over
sociale organisatie, 1876): “Als […] productie de consumptie overstijgt… zal iedereen van de sociale
voorraad van goederen nemen wat hij nodig heeft, zonder angst te hebben dat deze uitgeput raakt;
het morele sentiment zal veel hoger ontwikkeld zijn onder vrije en gelijke arbeiders, en zal misbruik
en verspilling voorkomen of sterk terugdringen.”[9]
De Italiaanse sectie van de Eerste Internationale
formuleerde voor het eerst het anarcho-communisme
als een samenhangende politiek-economische ﬁlosoﬁe.
In deze sectie bevonden zich onder andere Carlo
Caﬁero, Emilio Covelli, Errico Malatesta, Andrea Costa en
een aantal voormalige aanhangers van de republikein
Mazzini.[10]
De collectivistische anarchisten wilde het eigendom over
de productiemiddelen collectiviseren maar betaling van
een loon in stand houden. Dit zou moeten worden
gebaseerd op de hoeveelheid en het soort werk dat elk
individu heeft verricht. De anarcho-communisten wilden
het concept van collectief eigendom verder uitbreiden
en daar ook het product van de arbeid bij betrekken.
Hoewel beide partijen zich tegen het kapitalisme
keerden, onderscheidde de anarcho-communisten zich
hier van Proudhon en Bakoenin, die vasthielden aan het
individuele recht op het product van hun arbeid en
beloning voor het aandeel in de productie. Malatesta
zegt hierover: “laten we, in plaats van het risico te lopen
dat we proberen onderscheid te maken tussen wat jij en
ik doen, allemaal werken en alles gemeengoed maken.
Op deze manier geeft iedereen aan de samenleving voor
zover zijn kracht dit toelaat tot er genoeg is
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geproduceerd voor iedereen; en iedereen zal nemen wat
hij nodig heeft, en beperkt zich alleen daar waar er niet
voor iedereen genoeg van in.”[11]
Caﬁero legt in Anarquia e communismo (vert. Anarchy en communisme, 1880) uit dat privé-eigendom
over dat wat geproduceerd is tot ongelijke accumulatie van kapitaal zal leiden en daardoor
uiteindelijk een nieuwe sociale klassen zullen ontstaan, daarmee nieuwe sociale conﬂicten, en dus het
opnieuw opleven van de staat: “Als we het individuele verwerven van het product van de arbeid in
stand houden, zullen we gedwongen zijn het geld te behouden, waardoor min of meer accumulatie
van rijkdom aan de hand van min of meer beloning in tegenstelling tot de behoefte van
individuen.”[12] Op het Congres van Florence van de Italiaanse federatie van de Internationale in
1876, dat door politierepressie in de bossen buiten Florence plaats vond, verklaarde zij de principes
van het anarcho-communisme als volgt:

De Italiaanse Federatie ziet het collectieve eigendom over de producten van de arbeid als de
noodzakelijke toevoeging aan het collectivistische programma. De hulp van allen voor het
vervullen van de behoeften van eenieder is de enigste regel van productie en consumptie die
overeenkomst met het principe van de solidariteit. Het federale congres in Florence heeft duidelijk
aangetoond wat de opvatting van de Italiaanse Internationale is over dit onderwerp.

Het bovenstaande rapport werd door Malatesta en Caﬁero later dat jaar verwerkt tot een artikel in het
periodiek van de Zwitserse Jura Federatie.

Peter Kropotkin
Peter Kropotkin (1842-1921) wordt vaak gezien als één
van de meest belangrijke theoretici van het
anarchistisch communisme. Hij schetst zijn economische
opvattingen in De verovering van het brood en Velden,
fabrieken en werkplaatsen. Kropotkin had het gevoel dat
samenwerking veel meer voordeel opleverde dan
concurrentie. In zijn bekendste wetenschappelijke werk
Wederzijdse hulp, een factor in de evolutie stelt hij dat
de vele voorbeelden die in de natuur te vinden zijn dit
aantonen.

Peter Kropotkin, c.a. 1900

http://www.anarchisme.nl/

Kropotkin is een voorstander van het afschaﬀen van
privé-eigendom door de “onteigening van alle sociale
rijkdommen” door het volk[13]. Hij is van mening dat de
economie moet worden gecoördineerd door een
horizontaal netwerk van vrijwillige organisaties via waar
de goederen worden gedistribueerd aan de hand van
behoefte, in tegenstelling tot arbeid.[14] Hij stelt dat
deze “behoefte”, naarmate de samenleving zich
ontwikkeld, zich niet alleen zal beperken tot fysieke
behoeften zoals huisvesting, eten, kleding etc. “zodra de
fysieke behoeften vervuld zijn, zullen andere behoeften,
van een kunstzinnig karakter, zich duidelijker
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tentoonspreiden. De doelen in het leven zullen per
individu verschillen, en hoe ontwikkelder de
samenleving is, hoe meer het individu zich zal
ontwikkelen, en des te meer zullen behoeftes
verschillen.”[15] In het anarcho-communisme zullen
“huizen, velden en fabrieken niet langer privé-eigendom
zijn, en de commune of de natie toebehoren en geld,
loon en handel worden afgeschaft.[16]
Individuen en groepen zouden de controle moeten hebben over de middelen die zij nodig hebben,
omdat het doel van het anarchistisch communisme is om “het product van de arbeid ter beschikking
van allen te stellen, waarmee ieder van hen de vrijheid heeft om in zijn eigen huis te consumeren hoe
hij dat wil.[17]
Over het verschil tussen privé-bezittingen en privé-eigendom zegt Kropotkin in De verovering van het
brood:

Wij willen niemand van zijn jas beroven, maar willen de arbeiders al die dingen geven die zij
ontberen, waardoor zij een gemakkelijk doelwit zijn voor de uitbuiters. We zullen onze uiterste best
doen dat niemand iets tekort komt, dat geen elk persoon gedwongen zal worden om de kracht in
zijn armen te verkopen om de minimale levensbehoeften voor zichzelf en zijn kroost te
bemachtigen. Dat is wat we bedoelen als we spreken van Onteigening…Peter Kropotkin, De
verovering van het brood[18]

Hij zei dat een “landarbeider die in het bezit is van net genoeg land om te bebouwen” en “een familie
die in een huis wordt dat hen net genoeg ruimte verschaft […] voor het aantal mensen waarmee zij
zijn” en de ambachtslieden die “werken met hun eigen gereedschappen of weefgetouw” ongemoeid
zullen worden gelaten.[19] Het verschil zit volgens hem daar in dat “de huurbaas zijn rijkdom dankt
aan de armoede van de landarbeiders, en dat de rijkdom van de kapitalist dezelfde oorsprong
heeft.”[20]
Over het functioneren van een anarchistisch communistische economie zegt hij vervolgens:

Stel je een samenleving voor, bestaand uit een paar miljoen inwoners die werkzaam zijn in de
landbouw en in verschillende takken van industrie, bijv. Parijs met het departement Seine-et-Oise.
Veronderstellen we verder, dat in die maatschappij alle kinderen zowel leren zowel de handen als
met het hoofd te werken. Nemen we aan dat alle volwassenen […] zich verbinden tot een
dagelijkse arbeid van vijf uren van af hun twintigste of tweeëntwintigste tot aan hun
vijfenveertigste of vijftigste jaar en dat zij zich wijden aan de arbeid van hun keuze in welke tak
van menselijke arbeid dan ook als noodzakelijk wordt erkend.
Zulk een samenleving zou aan al haar leden een behoorlijke mate van welvaart kunnen
waarborgen, d.i. een welvaart van hoger en zuiverder gehalte dan thans wordt genoten door de
bourgeoisie. En ieder arbeider in die maatschappij zou bovendien dagelijks over vijf uren
beschikken, waarin hij zich zou kunnen wijden aan kunst en wetenschap en aan de individuele
behoeften, die niet onder de rubriek noodzakelijke thuishoren of wellicht pas later daaronder zullen
worden ondergebracht, wanneer de menselijke productiviteit zich nog meer zal hebben ontwikkeld
en dit niet meer als luxueus of onbereikbaar worden geacht.Peter Kropotkin, De verovering van het
brood[21]
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Economische theorie
Het afschaﬀen van geld, prijzen en loonarbeid staan centraal binnen bij het anarcho-communisme. Bij
de welvaartsverdeling staan de zelf vastgestelde behoeften centraal. Mensen moeten vrij zijn om te
kunnen doen wat hen het meest voldoening geeft en zouden geen werk meer hoevend doen waarvoor
zij niet geschikt zijn of de motivatie niet voor hebben.
Anarcho-communisten stellen dat er geen geschikte methode is om de waarde van iemands
economische bijdrage vast te stellen. Want alle waarde die wordt geproduceerd is tevens een product
van de inspanningen van voorgaande generaties. De waarde van het werk van een fabrieksarbeider is
bijvoorbeeld onmogelijk vast te stellen zonder ook rekening te houden met een hele reeks andere
factoren, zoals grondstoﬀen, transport, infrastructuur, de eﬃciëntie van de gebruikte machines,
voeding, onderdak, ontspanning, emotionele impact, de bijdrage van anderen etc. Om een werkelijke
numerieke economische waarde te geven aan iets, zoals nu uitdrukking vindt in de vorm van geld,
moeten er dus een ongelofelijke hoeveelheid aan factoren worden meegenomen. Peter Kropotkin zegt
daarover: “Er kan geen onderscheid worden gemaakt tussen het werk van de een of de ander. Het
meten van het werk leidt tot absurditeiten; het verdelen en meten ervan aan de hand van het aantal
uur dat iemand heeft gewerkt leidt tot absurditeiten. Er blijft slechts een optie overig: de behoeften
boven het werk te stellen. Eerst erkennen we het recht op leven, daarna het comfort van het leven,
voor eenieder die deel heeft in de productie.”
Het communistisch anarchisme heeft veel overeenkomsten met het collectivistisch anarchisme, maar
er zijn twee grote verschillen. Het collectivistisch anarchisme gelooft in het collectieve eigendom,
terwijl het communistische anarchisme bezit in het geheel afwijst en daarvoor het gebruik in de plaats
stelt. Daarnaast stellen anarcho-communisten dat doordat er een norm in een maatschappij gesteld is
om x-aantal uren te werken, dit er ook toe lijdt dat mensen enkel werken om een bepaald loon te
verdienen, in plaats van dat zij een directe taak vervullen die nodig is. Dit kan leiden tot overbodig
werk, iets dat met de overgang van een kapitalistische naar een anarchistisch communistische
samenleving een belangrijke rol zal spelen.

Filosoﬁsche debatten
Motivatie
Hoewel anarchisten het niet altijd eens zijn over de aard van de mens, is men het er over eens dat
menselijke cultuur en gedrag voor een zeer groot deel gevormd worden door socialisatie, de
maatschappelijke ordening en de manier van produceren. In het debat over de menselijke natuur
wordt vaak gesteld dat de mens lui van aard is en enkel in eigen interesse handelt. Dit is voor een
groot deel echter gebaseerd op een uiterst rechtse interpretatie van Charles Darwins On the Origin of
Species, waarin Darwin als hoofdzakelijke overlevingsmechanisme en evolutie-mogelijkheid spreekt
van “the survival of the ﬁttest”.[22] Dit wordt vaak geïnterpreteerd als ﬁt in fysieke zin, en daarmee
als het overleven van de sterkte. Peter Kropotkin verwerpt deze sociaal-Darwinistische theorie en stelt
dat ﬁt hier moet worden gezien als de “meest passende”. In zijn studie Wederzijdse hulp, een factor
in de evolutie toont hij dat juist samenwerking een doorslaggevende factor is voor het overleven van
het overgrote deel van de dierenwereld.[23]
Veel anarcho-communisten zijn daarom van mening dat uiteindelijk samenwerking tussen mensen
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een doorslaggevende factor is voor het opklimmen van de mensheid. Dat wil zeggen, dat
samenwerking voor de kans op overleven vergroot, in tegenstelling tot een bestaan als
vereenzaamde concurrent.
Er is echter een verschil in opvatting onder anarchisten over in hoeverre die gemeenschappelijke
belangen vrijelijk zullen ontstaan, of dat deze moeten worden 'afgedwongen'. Anarchisten als
Kropotkin en Murray Bookchin geloofden dat de leden van de samenleving vrijwillig zouden bijdragen
aan de noodzakelijke arbeid, omdat zij de voordelen zouden inzien van gemeenschappelijke
inspanning en wederzijdse hulp.[24] Andere anarchistisch communisten, zoals Nestor Makhno en
Ricardo Flores Magón stelden echter dat iedereen die kan werken in een anarchistischcommunistische samenleving ook verplicht is te werken (met uitzondering van kinderen, ouderen, de
zieken en gehandicapten).[25][26] Kroptkin dacht niet dat luiheid of sabotage een groot probleem zou
vormen voor een werkelijk anarchistisch-communistische samenleving. Toch stelt hij wel dat een vrij
gevormde anarchistische commune waarschijnlijk bewust zou moeten breken met mensen die hun
verantwoordelijkheden niet nakomen en hun werk niet doen.[27]
Wat betreft motivatie en het veranderen van de maatschappelijke voorwaarden voor 'beloning' stelt
Peter Gelderloos dat in een geldloze samenleving de waardering van werk onder andere zal liggen in
de betrokkenheid bij de gemeenschap, en dat waardering en lof van andere leden van de
gemeenschap een belangrijke rol zullen spelen.[28]

Vrijheid, werk en ontspanning
Anarcho-communisten zien het communisme als één van de belangrijkste voorwaarden om een
grootst mogelijke vrijheid en welzijn voor iedereen te garanderen. Dit in tegenstelling tot heden ten
dage, waar dit enkel voor de rijken en machtigen toegankelijk is. In die zin is anarcho-communisme
een door en door egalitaire ﬁlosoﬁe.
Kropotkin stelde dat de grote autoritaire fouten in communistische experimenten vooral lagen aan
een soort “religieus enthousiasme” waarbij het individu zich moest onderwerpen aan de dictaten van
een strikte moraal.”[29] Voor hem moest anarcho-communisme gebaseerd zijn op basis van het recht
van vrije associatie en dissociatie, voor zowel individuen en groepen. Daarnaast stelde hij het
drastisch terugdringen van het aantal arbeidsuren voor. Hij stelde dat “het erkennen van een groot
aantal verschillende beroepen de basis vormen van alle vooruitgang en dat men zich zo moet
organiseren zodat de mens absoluut vrij is tijden diens vrije tijd, terwijl men ook afwisseling kan
zoeken in werk, iets anders dan dat diens vroegere opleiding op heeft voorbereid - dit kan in een
anarcho-communistische samenleving eenvoudig worden gerealiseerd - wat weer zorgt voor de
emancipatie van het individu, welke zich voor diens ontwikkeling in alle richtingen deuren ziet
openen.”[30]
Bob Black, een 'post-linkse' anarchist, wijst het concept van werk in zijn geheel af. Hij stelt dat werk
moet worden vervangen door vrij spel en experiment.[31]
Wat betreft het concept 'vrijheid', is het belangrijk op te merken dat dit door de meeste anarchisten
niet wordt geïnterpreteerd als “doen wat je wilt” zonder daar de verantwoordelijkheid voor te dragen.
Integendeel betekend vrijheid voor de meeste anarchisten aan de ene kant dat men de vrijheid geniet
om dicht bij zichzelf te blijven en keuzes te maken die in zowel positieve gevallen als negatieve, de
volle consequenties bieden. Dit kan betekenen dat men er vrijelijk voor kiest om minder plezierig
werk te doen, of een persoonlijk oﬀer maakt omdat dit uiteindelijk op de lange termijn voordeel biedt
- afhankelijk van de situatie zowel individueel als collectief.
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Toch stellen Michael Schmidt en Lucien van der Walt in hun boek Black Flame dat “anarchisten
individuele vrijheid […] niet zagen als het recht van iedereen om precies te doen wat ze willen, maar
als een sociale orde waarin collectieve inspanning en verantwoordelijkheid - d.w.z. plichten - zouden
voorzien in de materiële behoeften en sociale samenhang waarbinnen individuele vrijheid kan
bestaan.”[32] Ze stelde dat “werkelijke vrijheid en individualiteit alleen binnen een vrije samenleving
kunnen bestaan” en dat in tegenstelling tot “misantropisch bourgeois individualisme” anarchisme
gebaseerd op “een diepe liefde voor vrijheid, begrepen als een sociaal product, een diep respect voor
mensenrechten, een diep vieren van de menselijke potentie en een toewijding aan een
samenlevingsvorm waar 'ware individualiteit' onlosmakelijk verbonden was met 'de hoogste
communistische samenlevingsvorm.”[33]

Individualisme en collectivisme
Hoewel er vaak een tegenstelling wordt gezien tussen “individualisme” en “collectivisme”, wijzen
sommige anarcho-communisten er op dat dit misleidende concepten zijn. Een gemeenschap bestaat
enkel uit individuen. Zonder individuen geen gemeenschap, maar, zo stellen zijn, anders is individueel
overleven ook nauwelijks mogelijk zonder collectief. Dat wil zeggen, individu en collectief zijn
onderling afhankelijk van elkaar, en het is daarom dat anarcho-communisten ook zoveel waarde
hechten aan een goede relatie tussen de twee. Het onderwerpen van het individu aan het 'collectief'
of 'de samenleving' wordt als in tegenspraak met de anarchistische grondbeginselen gezien.
Collectieve controle over het individu is immers onderdrukkend.
Binnen het anarcho-communistische insurrectionalistische anarchisme spelen egoïstische ﬁlosoﬁsche
posities een belangrijke rol. Begin 20ste eeuw stelde individualistisch anarchist Renzo Novatore dat
“revolutie het vuur is van onze wil en behoeftes van onze individuele geest; het is een verplichting
van de libertaire aristocratie om nieuwe ethische waarden te scheppen. Om nieuwe esthetische
waarden te scheppen. Om materiele rijkdom te communaliseren. Om spirituele rijkdom te
individualiseren.”[34] Vanuit een Stirneriaanse positie verwerpt hij ook het privé-eigendom en stelt
dat “alleen ethische en spirituele rijkdom” is “onaantastbaar. Zij zijn het werkelijke eigendom van het
individu. De rest niet! De rest is tastbaar! En alles wat tastbaar is zal worden aangetast![35] Een
vergelijkbare positie kan ook worden teruggevonden in het werk van Wolﬁ Landstreicher, Alfredo
Bonanno en anderen.
Max Baginski stelt het in een artikel in het Amerikaans anarchistische magazine Mother Earth
genaamd “Stirner: The Ego and His Own” (vert. Stirner, de ego en zijn eigen) als volgt:

Moderne communisten zijn individualistischer dan Stirner. Voor hen zijn niet alleen religie,
moraliteit, de familie en de staat spoken, maar ook eigendom is niet meer dan een spook, in wiens
naam het individu wordt geketend - en hoe geketend! De individualiteit is tegenwoordig nog
sterker gebonden door eigendom dan door de gecombineerde macht van de staat, religie en
moraliteit […]. De primaire conditie van het individu zou niet moeten worden gedwongen zichzelf
te vernederen en verlagen voor het eigendom en levensonderhoud. Communisme schept dus een
basis voor de vrijheid en eigenheid van het individu. Ik ben een communist omdat ik een
individualist ben. De communisten zijn het volledig met Stirner eens als hij nemen boven vraag
plaatst - dat leidt tot de opheﬃng van het private eigendom, tot onteigening. Individualisme en
communisme gaan hand in hand.[36]
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Eigendom
Anarcho-communisten verwerpen de kapitalistische aanname dat gemeenschappelijk bezit enkel door
middel van geweld kan worden behouden. Er wordt aangenomen dat dit geen natuurlijk gegeven[37]
is, noch dat dit onveranderbaar is in de praktijk, verwijzend naar vele voorbeelden uit de
geschiedenis.[38] Anarcho-communisten bepleiten het afschaﬀen van privé-eigendom terwijl men het
persoonlijke bezittingen respecteert. De prominente anarchist Alexander Berkman stelt bijvoorbeeld:

“De revolutie schaft persoonlijk eigendom over de middelen van productie af, en daarmee
verdwijnt ook het kapitalistische bedrijf. Persoonlijke bezittingen blijven beperkt tot de dingen die
mensen gebruiken. Je horloge is van jou, maar de horlogefabriek is van het volk. Land, machines,
en alle andere publieke voorzieningen zijn collectief bezit en kunnen gekocht noch verkocht
worden. Werkelijk gebruik zal de maatstaf zijn - niet tot eigendom maar tot bezit. De organisatie
van de kolenmijnen zal bijvoorbeeld in handen zijn van de mijnwerkers, niet als eigenaars, maar als
degenen die het bedrijven. Vergelijkbaar zullen de spoorwegondernemingen de voor de
spoorwegen verantwoordelijk zijn, ga zo maar door. Collectief bezit, coöperatief bestuurd in het
belang van de gemeenschap zal de plaats innemen van het privé-eigendom voor persoonlijk
gewin.[39]

Een belangrijk verschil tussen anarchistisch communisme en Marxistisch communisme is wie
uiteindelijk eigenaar is van het product van de arbeid. Beide ideologieën zijn van mening dat deze
niet aan de kapitalist toebehoord, omdat deze door de arbeider wordt geproduceerd en niet door de
werkgever. Er is echter een meningsverschil tussen bijv. anarchistisch communist Peter Kropotkin en
Karl Marx over deze vraag. Marx stelt dat het product aan de arbeider toebehoord omdat dit degene
is die deze heeft geproduceerd. Kropotkin stelt echter dat deze tot de gehele gemeenschap behoord.
Hij stelt dat de arbeider namelijk afhankelijk is van het werk van miljoenen anderen, de arbeider is
daarmee afhankelijk van de gemeenschap en geeft daarmee terug aan de gemeenschap.[40]
Dit is dan ook waar het begrip “alles is van iedereen” vandaan komt, omdat bijna alles wat we
tegenwoordig hebben, mogelijk is gemaakt door het werk van mensen voor ons: de fabriek waar de
arbeider in produceert is mensen voor hem of haar gebouwd, de grondstoﬀen voor het bouwen van
die fabriek zijn door mensen verzameld, de gereedschappen gemaakt, alles is getransporteerd met de
inspanningen van andere mensen, ga zo maar door. Hetzelfde geld ook voor kennisarbeid: bijna niets
van dat wat we weten of bedenken, komt enkel uit onszelf maar bouwt voort op kennis en ervaring
van mensen voor ons. Daarnaast is het nog altijd zo dat de pen die we in de hand hebben, het
toetsenbord waarop we typen, het scherm waar we op kijken en de harde schijf waar we onze data op
opslaan allemaal bestaan uit zeldzame materialen die door andere mensen zijn verworven, net als de
ruimtes waar we in werken die zijn gebouwd door de handen van vele andere mensen. Hierom zijn
anarcho-communisten van mening dat het onmogelijk vast te stellen is wat daadwerkelijk wie
toebehoord - en dat het masker van het eigendom dat het kapitalisme opzet deze diepe
verbondenheid verhult.

Communes - maatschappelijke en economische democratie
Het anarcho-communisme staat kritisch tegenover het eenvoudige bezit van de werkplek door de
arbeiders. Hoewel het als tactiek niet botst met het anarcho-syndicalisme, is er wel een verschil in de
vaak collectivistische visie die in de anarcho-syndicalistische theorie naar voren komt. Daarin hebben
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in de post-kapitalistische samenleving de fedearaties van industriële syndicaten een centrale rol.
Anarcho-communisten stellen daarentegen voor dat de toekomstige samenleving territoriaal
georganiseerd moet worden aan de hand van vrije communes. Elke commune wordt daarbij gezien
als een geïntegreerde politiek-economische eenheid, waarbij het onderscheid tussen werk en
gemeenschap wordt opgeheven. De commune is onderdeel van een bredere gemeenschappelijke
confederale structuur waarin communes met elkaar samenwerken zonder dat zij hun eigen autonomie
en zelfbeschikkingsrecht verliezen. Dit wordt gezien als een mogelijke oplossing voor een te
economisch georiënteerde benadering die vaker bij het socialisme optreed - in het Engels 'workerism'
(werkerisme) genoemd - waarbij de werkplek als de enige plek van strijdt wordt gezien.
Murray Bookchin zegt daarover:

Maar wat is er met het syndicalistische ideaal van de “gecollectiviseerde” zelfbestuurde
ondernemingen die op nationaal niveau worden gecoördineerd naar gelijke beroepen en naar
“collectieven” op lokaal niveau? […] Hier heeft de traditionele socialistische kritiek op deze vorm
van syndicalisme als economisch organisatorisch model geen ongelijk: de commerciële of privaatkapitalistisch, onder “arbeiderscontrole” of niet - ironisch genoeg een techniek in het repertoire
van het industriële management dat tegenwoordig veel in schwung is als “democratie op de
werkplek” en “eigendom door de werknemer” en vormt geen bedreiging tot het privé-eigendom of
het kapitalisme […] In elke geval, economische democratie betekent niet simpelweg “democratie
op de werkplek” en “eigendom door de werknemer.”
Veel arbeiders zouden in feite graag weg zien te komen van de fabriek als zij hiertoe de
mogelijkheid hadden, en zouden veel ambachtelijke manieren van arbeid vinden, en niet
simpelweg “deelnemen” aan de “planning” van hun eigen misère. Wat “economische democratie”
in essentie betekend is vrije, “democratische” toegang tot levensbehoeften, het tegendeel van
politieke democratie, de garantie van vrijheid van materiële wil. Het is een smerige burgerlijke
truck waarin veel radicalen onbedoeld meedoen. Economische democratie wordt
geherinterpreteerd als “eigenaarschap door de werknemer” en “democratie op de werkplek” en
heeft daarmee de betekenis gekregen van het delen in de winst van het industriële management in
plaats van vrijheid van de tirannie van de fabriek, het gerationaliseerde werk en “geplande
productie” die de gewoonlijke uitbuitende productie voorzetten met medeplichtigheid van de
arbeiders.[41]

Tevens stelde Bookchin:

Waar het syndicalistische alternatief de economie her-privatiseerd tot “zelfbestuurde” collectieven
en daarmee de weg opend voor de degeneratie tot meer traditionele vormen van privé-eigendom “collectief” of niet - politiseert het libertaire municipalisme de economie en lost deze op in het
civiele domein. Noch de fabriek, noch het land zijn los van de belangen van het
gemeenschappelijke collectief. Datzelfde geldt voor de arbeider, de boeren, technici, ingenieurs,
professionals etc. Zij kunnen hun verschillende identiteiten niet als individuele belangen zien, die
los staan van die van de gemeenschap in face-to-face bijeenkomsten. “Eigendom” wordt
geïntegreerd in de commune als een materieel bestanddeel van diens libertaire institutionele
raamwerk, als een onderdeel van een groter geheel dat gecontroleerd wordt door de gemeenschap
via bijeenkomsten als burgers - niet als op zichzelf staande belangengroepen.[42]
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Het woord communisme in anarcho-communisme moet in die zin worden gezien als een politiek
geheel van communes, evenals een economie van de commons het gemeengoed.

Revolutie en overgang
Er zijn meerdere ideeën over de manier waarop een anarcho-communistische revolutie eruit zal zien.
Platformist Wayne Price legt het verschil in opvattingen tussen het collectivisme en anarchocommunisme als volgt uit:

Hedendaagse voorstellen zoals Parecon, waarbij de werknemers beloond worden voor de intensiteit
en de duur van hun werk in een coöperatieve economie, zou prima passen in het
overgangsconcept van Bakoenin of Marx - de beginfase van een vrije samenleving. […] Kropotkin
verwierp deze twee-staps-benadering van de Marxisten en anarcho-collectivisten. In plaats daarvan
stelde hij voor dat een revolutionaire samenleving “zichzelf direct moest omvormen tot een
communistische samenleving” Dat wil zeggen, direct tot wat Marx als een “meer geavanceerde”
volledige fase van het communisme.[43]

Leninisten menen dat het, zonder een overgangsperiode met een machtsovername van de staat, (hun
interpretatie van de dictatuur van het proletariaat), onmogelijk is om momentum en samenhang te
bewaren en de revolutie te beschermen voor bedreigingen van buiten en van binnen. Eigenlijk alle
anarchisten verwerpen dit Marxistisch-Leninistische concept van de dictatuur van het proletariaat,
waarbij in feite een revolutionaire minderheid de staatsmacht overneemt. Anarchisten stellen dat
deze nieuwe groep net zo autoritair (al dan niet autoritairder) zal zijn als de bezittende klasse en er
alles zal doen om in het zadel te blijven en daarmee een nieuwe heersende klasse zal vormen.[44]
Friedrich Engels stelde: “Zonder een eerdere sociale revolutie is het afschaﬀen van de staat onzin; de
afschaﬃng van het kapitaal is in zichzelf de sociale revolutie en vraagt om een algehele verandering
in de manier van produceren.”[45] Anarcho-communisten die de economische theorie van Marx en
Engels steunen zien in citaten als deze een pleidooi dat kapitalisme en de staat gelijktijdig afgeschaft
moeten worden, en dat er dus geen nieuwe staat moet worden gevormd.
Hier tegenover plaatsen anarcho-communisten dat gedecentraliseerde stateloze collectieve
federaties ertoe moeten dienen om zowel de arbeiders macht te geven en om hun persoonlijke
vrijheden te beschermen. Daarnaast stellen zij dat geen enkele socialistische staat ooit tekenen van
spontaan 'afsterven' heeft vertoond. De Spaanse Revolutie wordt vaak aangehaald als een succesvol
voorbeeld van anarchistische militaire organisatie ter verdediging van de sociale revolutie, hoewel
deze uiteindelijk door een superieure militaire macht werd verslagen. Hoewel hier vele factoren van
invloed op waren verlangt dit hoe dan ook een kritische evaluatie voor toekomstige situaties.

Vrij gefedereerde communes als antwoord op de natie-staat
Binnen het anarcho-communisme speelt het confederalisme, even als wederzijdse hulp en vrije
associatie, een belangrijke rol voor de manier waarop relaties tussen de verschillende communes
moeten worden georganiseerd. Deze moeten een alternatief bieden op het centralisme van de natiestaat. Peter Kropotkin stelt daarop voor:
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De representatieve regering heeft dienst plicht vervult; het heeft de fatale slag toegebracht aan de
heerschappij van koningshuizen; en door diens debatten heeft het bij het volk de interesse gewekt
voor publieke vragen. Maar als men hierin het bestuur voor de toekomstige socialistische
samenleving ziet, begaat men een grote fout. Elke economische fase van het leven stelt een eigen
politieke fase voor; en het is onmogelijk om de essentie van het huidige economische leven te
bereiken - privé eigendom - zonder een overeenkomstige verandering in de basis van de politieke
organisatie. Het leven toont al in welke richting verandering gaat plaats vinden. Niet in een steeds
verder groeiende macht van de staat, maar in het teruggrijpen op vrije organisatie en vrije
federatie in al die takken die nu nog als onderdeel van de staat gelden.[46]

Murray Bookchin zegt verder:

Geen enkele gemeenschap kan volledige economische autarkie[47] bereiken. Dit zouden zij ook
niet moeten proberen tenzij zij zich willen afsluiten en isoleren, en niet enkel “zelfvoorzienend.”
Daarom de confederatie van communes. “De commune van communes” is zowel economisch als
politiek uitgewerkt tot een gedeeld universum van publiekelijk beheerde middelen. Het beheer van
de economie vervalt niet tot geprivatiseerde interacties tussen bedrijven, precies omdat het een
gemeenschappelijke activiteit is; daarom ontwikkeld het tot geconfedereerde interacties tussen
verschillende gemeenten. Dat wil zeggen, dat de verschillende onderdelen van de
maatschappelijke interactie worden uitgebreid vanuit werkelijke of potentiële private onderdelen
tot instituties met werkelijke publieke elementen. Confedereren wordt per deﬁnitie een
gemeenschappelijk project, niet alleen vanwege de gemeenschappelijke behoefte aan middelen.
Als er een manier is om het ontstaan van de stadstaat te verhinderen, niet te spreken van de met
eigenbelangen doordrenkte burgerlijke “coöperatieven”, dan zal dit zijn door de
vergemeenschappelijkig van het politieke leven. Deze zal zo compleet zijn dat het politieke niet
alleen het openbare leven zal omvatten, maar tevens de materiële levensbehoeften.[48]

Voorbeelden
Vroege voorbeelden
Een zowel oud als hedendaags voorbeeld wat
vaak wordt gebruikt om te verwijzen naar een
voorbeeld van anarcho-communisme in de
praktijk is de jager- en verzamelaarsbevolking
van North Sentinel Island. North Sentinel
Island is onderdeel van de Andaman Eilanden
in de Baai van Bengalen bij India, en wordt
bewoond door de Sentileense stam, die al
zeker 60.000 jaar op het eiland wonen. Zij
praktiseren een vorm van primitief
communisme waarbij alle eigendom
gemeenschappelijk is en er geen hiërarchieën
bestaan tussen de verschillende leden van de
groep. De werkers, zowel man als vrouw,
beheren samen de productie. Alle materialen
die worden geproduceerd en verzameld gaan
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naar kleine gebouwtjes die worden gebruik als
huisvesting of voor de opslag van goederen.
Hoewel het eiland dicht bij India ligt, wordt het
eiland met rust gelaten. Er werd vaak gezegd
dat de Andaman-eilanden bewoond werden
door verschillenden stammen en groepen,
waaronder mensachtige wolven die kleren
dragen. Dit bijgeloof komt van Franse ﬁctie
die werd geschreven om nieuwsgierigheid te
creëren voor plekken waar mensen uit Europa
nog nooit waren geweest.
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uit de 15de eeuw in Parijs als volgt afgebeeld.
Dergelijke manuscripten werden voor rijke
opdrachtgevers geproduceerd en toonden
sprookjes over verre landen.

Vroege christelijke gemeenschappen, zoals de Katharen en de Diggers worden vaak ook anarchocommunistische eigenschappen toebedeeld.[49]

Revolutionaire voorbeelden
Makhnovshchina
In Oekraïne ontstond ten tijde van de Russische Revolutie onder leiding van Nestor Makhno het
Revolutionair Opstandig Leger van Oekraïne, beter bekend als de Makhnovshchina. Nadat de
Makhnovshchina succesvol aanvallen van het Oosterijks-Hongaarse leger, de Witten en Oekraïense
nationalistische troepen hadden afgeslagen probeerden zij in de veelal agrarische regio een vrije
samenleving te stichten gebaseerd op anarcho-communistische principes.
Koreaanse Volksassociatie in Mantsjoerije
In de regio Mantsjoerije, noordelijk van Korea vormden Koreaanse bannelingen voor korte tijd een
succesvolle autonome anarcho-communistische samenleving. Ze vormde de Koreaanse
Volksassociatie in Mantsjoerije - een stateloze klassenloze maatschappij waarin alle productie door de
arbeiders werd beheerd en eigendommen gemeengoed waren.
De Spaanse Revolutie
De meest diepgaande toepassing van anarcho-communistische ideeën vond plaats in de
anarchistische zones tijdens de Spaanse Burgeroorlog en Revolutie van 1936-1939. In Spanje had de
anarcho-syndicalistische Confederación Nacional del Tabajo (CNT) de macht overgenomen nadat zij
een rechtse coup van het leger hadden neergeslagen. Grote landerijen werden onteigend en
gecollectiviseerd, net als de industrieën en openbare voorzieningen.

Gifteconomieën en op gemeengoed gebaseerde organisatie
In de antropologie en sociale wetenschappen is een gifteconomie (of giftcultuur) een wijze waarop
waardevolle goederen en diensten worden uitgewisseld zonder dat daarvoor een overeenstemming
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nodig is voor een directe wederkerigheid of vergoeding (geen voor wat hoort wat). Ideaal gezien
vinden uitwisselingen vrijwillig plaats en wordt rijkdom gelijkmatig in de gemeenschap verspreid en
herverdeeld om zo sociale banden en verantwoordelijkheden te sterken.[50] In tegenstelling tot een
ruileconomie of markteconomie zijn bij een gifteconomie sociale normen en gebruiken leidraad bij de
uitwisseling in tegenstelling tot een expliciete uitwisseling van goederen en diensten voor geld of
andere goederen.[51]

Schilderij door James G. Swan van een potlatch
waarbij door de vrouwen van stamleider
Chetzemoka van het Klallam-volk in Port Townsend
goederen worden verdeeld.

In traditionele samenlevingen gebaseerd op
gifteconomieën waren klein en lagen vaak
geograﬁsch ver uit elkaar. Met de vorming van
staten om de handel en commercie te
regulieren binnen hun grenzen, werd
markthandel de dominante vorm van
goederenuitwisseling. Desalniettemin speelt
uitwisseling op basis van schenken zelfs in de
moderne samenleving nog altijd een
belangrijke rol.[52] Een belangrijk voorbeeld
hiervan is wetenschappelijk onderzoek, dat
kan worden omschreven als een
gifteconomie.[53] Ondanks dat dit algemeen
gedacht wordt, is er geen enkel bewijs dat
samenlevingen voordat zij geld voor handel
gebruikten, afhankelijk waren van
ruilhandel.[54] Geldloze samenlevingen
werkten over het algemeen volgens de
principes van de gifteconomie en meer
complexe samenlevingen met schuld.[55] Als
er wel ruilhandel plaats vond, was dit meestal
met complete vreemdelingen of potentiële
vijanden.[56]

Met de groei van het internet heeft ook het concept gifteconomie een heropleving - vooral in de
technologiesector. Ingenieurs, wetenschappers en softwareontwikkelaars werken aan een
verscheidenheid aan open-source projecten. Een voorbeeld hiervan is de Linux-kernel en het GNUencryptiesysteem. Iedereen kan het vrijelijk gebruiken en er aan meewerken om het verder te
ontwikkelen. Andere voorbeelden zijn bestandsdeling, creative commons en Open Access.
Wetenschapper en anarchist Uri Gordon zegt hierover:

De gemeenschappelijke ontwikkeling van gratis software als het Linux-besturingssysteem en
LibreOﬃce tonen op het vlak van kennis overduidelijk eigenschappen van anarchistisch
communisme. Voor anarchisten is het precies die logica van onteigening en digitale piraterij die
een radicale politieke uitbreiding bieden van de culturele opvatting omtrent de vrije toegang,
circulatie en aanpassing van informatie die ook bekend staat als het “hackers-ethos”.[57]

Heden ten dage
Het anarcho-communisme kent binnen de anarchistische beweging een lange traditie. Het is naast
het collectivisme en individualisme één van de drie hoofdstromingen binnen het anarchisme.
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Met de overwinning van het bolsjewisme tijdens de Russische Revolutie en de opkomst van de Sovjet
Unie die daaruit voort kwam, is het begrip communisme voor veel mensen synoniem geworden voor
Marxistisch-Leninisme of autoritair communisme. Daarmee is het begrip vaak in eerste instantie
negatief beladen - zowel door de ervaringen van het autoritaire communisme enerzijds, maar ook
door kapitalistische propaganda aan de andere kant, dat tijdens de Koude Oorlog zijn hoogtepunt
bereikte. En de verbinding van communisme met anarchisme, een theorie sterk verbonden ook met
vrijheid, roept daarom vaak in eerste instantie vraagtekens op.
Dan speelt er nog iets anders mee. De vakbonden zijn sterk gedepolitiseerd en hebben hun
revolutionaire perspectieven lang achter zich gelaten. Tevens heeft de deïndustrialisatie sterke
invloed gehad op de manier waarop de arbeidersbeweging er uit is gaan zien. Van een oﬀensieve
beweging begin 20ste eeuw, is deze vol in het defensief. Daarnaast heeft het neoliberalisme veel
mensen ervan overtuigd dat zoiets als klasse er in de 21ste eeuw niet meer toe doet, of dat zij zelf in
ieder geval tot de middenklasse behoren. De klassensamenstelling in (Noordwest-)Europa is zeer
zeker veranderd, maar klasse, en daarmee de klassenstrijd, is nog altijd actueel. Zeker als we in een
wereldwijd perspectief kijken, is het beslissende factor over hoe besluiten worden gemaakt en wie
uiteindelijk de rijkdommen van deze wereld vergaren.
De val van de muur en de ineenstorting van de Sovjet-Unie heeft, naast dat deze in eerste instantie
een overwinning van het kapitalisme heeft gegeven, ook ruimte gecreëerd voor nieuwe ideeën over
het inrichten van de samenleving. Langzaam zien we op veel plekken in de wereld libertaire ideeën
over directe en decentrale actie en leiderloze bewegingen wortel schieten.
Ook het anarcho-communisme maakt daarmee een opleving door. In verschillende landen zijn er
nieuwe organisaties, waarvan de Black Rose Anarchist Federation in de Verenigde Staten één van de
sterkste is momenteel - met 17 afdelingen door het land. Sinds 2012 werken in Bangladesh militanten
aan de opbouw van een anarchosyndicalistische organisatie met anarcho-communistische
perspectieven. De Bangladesh Anarcho-Syndicalist Federation (BASF) heeft inmiddels 52 afdelingen
onder theeplukkers in het land en begint een organisatie van formaat te worden. Ook in GrootBrittannië is recentelijk een nieuwe organisatie opgericht genaamd Anarchist Communist Group en in
Duitsland hebben begin 2019 anarchisten zich herformeerd in het platformistische[58] Die Plattform.
Online zijn er daarnaast twee belangrijke online platformen: LibCom (kort voor Libertarian
Communist) en het platformistische internationale netwerk rond Anarkismo.

Verder lezen
Alexander Berkman, ABC van het anarchisme
Murray Bookchin, Anarchisme in het tijdperk na de schaarste
Peter Kropotkin, De verovering van het brood
David Graeber, Schuld: de eerste 5000 jaar (Essay)
Zie ook:
https://libcom.org
http://www.anarkismo.net
https://blackrosefed.org
https://bangladeshasf.org/bi
https://www.anarchistcommunism.org
https://www.dieplattform.org
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