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§TUDENTENRE'I/OI!E GEEI{ .N,EYOLUTTE

IOEI\I ETIKII,E maanden geled.en d.e stud.enten het gebou',r -za:: d"e Ka.tholieke Iloge-
school bezetten, sprak rtHet Faroolrr vaJr ird.e revolutie van Tilburgir. rr. ..Een be-
gin van zelfbeheer d.oor rjonge intel]ectuele werkerstl autoriteitenrd.ie tenslot-
te voor de eensgezindheid- van hun tegenspelers moesten buigen - er lijkt zich d.e-
ze week in Ned.erland- (en dan nog wel- j-n het bezad.Ígd.e Tilburg) een heuse revolu-
tie te hebben voltrolcl<enrr. Met di'e woorden begon Parool-red.acteur Bert Vuisje rn
reportage van d.e gebeurtenissen, d.ie op zalerdag 10 mei in zijn krant werd- gepu-
bliceerd.. Luttele d.agen later ontwikkeld.en zich in Imsterd.an rond het l4aagden-
hr.r-is gebeurtenissen, vefke d.ie van Tilburg welhaast hebben d.oen verbleken. Wie
ze ook vsrnracht had.rn-iet d.e heer Yuisje. Die verklaard.e namelijk, on:nj-dd.ellijk na-
dat hii d.e bovenstaand.e woorden op het papier gezet had., d.at het hoogstwaarschijn-
lijk niet zo \iras, dat nu ook bij d.e el-f resterend.e instellingen varr wetenschappe-
lijk ond.e:snrijs d.oor d.e stud.enten naar d.e n,acht zou r+ord.en gegrepen. De werkelijk-
hei-d. heeft zijn visie terstond. gelogenstraft. ïn 3msterd.a.rn, maar ook in Leid-en en
Nijmegen heeft zich d.e geschied.enis, hetzij in sterkere, hetzij in zwakkere voru.
herhaald.. Het Ís d.u-id.elijk, d.at d.e dynamiek van d.e clingen d.oor de heer Vuj-sje
schromelijk is ond.ersohat. Àchter wat zich in Amsterd-am, L,eid.en, Nijmegen of Ut-
recht afspeelt - en r.rat op andere schaal en met 6nd.ere bijkomstighed.en een herha-
ling vo::nt varr wat zich heeft afgespeeld. of wat zíctr nóg afspeelt aarr de univer-
siteiten van Berkeley (Californië), Parl's, Rome of de Lond.on School- of Economics
- moet een gemeenschappelijke oorzaak stekcn.

Dat àie oorzaak in d.e maatschappelljke verhoud.ingen moet word-en gezocht is
duid.el[jk. In de burgerlijke sa.nen]-eving,d-i-e in ind,ivj-due]e of collectieve behoef-
ten harer Ied.en voorziet d-oor d-e productie van waïen, is ook d-e keruris een waar,
waarv€ur d-e productie aan d.e algemene wetten d.er warenproductie gehoorzaa,mt. Ver-
betering d.er productieaethod-en is d.e:haLve iets waaraan ook de universiteit zich
niet onttrekken kan en zo g'oed aIs in d,at d-eel d.er samenleving vrat ge!Íoonlilk net
d.e naam van rrhet bed.rijfslevenrr word.t aa^ngeduid,, nieuwe productiemethod.en tot an-
d.ere orgarrisatievo:men Ieid.t" zo goed. zeL in d.e universitaire werefd. (die in ze-
kere zj.n ó6k een bedr{jf is) een aanpassing aan d.e algemene maatschappelijke situ-
atie onnogelijk kunnen rritblijven. De vomen, waarin zich àie aanpassing voltrekt,
d.e weerstand.en d.ie zij oproept (welke overigens niet onderd.oen vooï hÍeerstand.en
in arrd.ere sectoren van d.e mae.tsehappij), zij z\1n het, d.ie lnet aanzien hebben ge-
schonlcen aan wat men wel rrd-e opstand. d.er stud,entenrr noemt.

f s d.eze rtopstandrr een revolutie? Na^a,r onze mening in het geheel niet. De
beeld.spraak, d.ie de heer Vuisje zich heeft veroorloofd. is er totaal naast en a1s
men ons vraagt waarom, dan antwoord.en wij, dat het antwoord op d.ie vraag eigenlijk
aI beslotenligt inhetgeenwij zoju*ist overd.e aanpa s s 1ng vand-euni-
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vers-it€iit aan aLe algpmene tend.ens den maatsehappelijke ontwlkkeliag hebhen opge-
merkt. Een revoluti-e is, i"ri1 men d.e betekenis van het woord. geen geweld aand-oent
een omwenteling d.er productieverhoudingen. Van In revolutie kan men spreken wan-
neer d.e feod.ale productlew\jze door d-e kapitalistisehe word.t verr/angeo of wanneer
het kapitalisme plaats zou maken voor het socialisme. Maan een aanpassing - het
woord, zegt het aI - van veroud-erd.e produetie- en orgarri-sationethod.en a€u1 de mo-
d.errre eisen is hee] wat and.ers. líaar d.e stud.enten tegen ilrropstand.rr zijn, dat is
niet d.e kapitalistj-sche maatschappij; het zijn ile op universitair gebied. bestaand.e
orgartisatievo:men van het kapitalisne van gisteren, d.ie tot een larellend keurs-
lijf zÍjn geword.en nu het kapltalisme van vand.aag voor dat van gisteren heeft
plaats genaakt en het kapitalisme va,rr morgen zich reed.s aandient.

Uit het voorafgaand.e volgt tweeërlei. Ten eerste, dat wij d.atgene wat zich
in d.e wereld van d.e hogeschool en d.e stud.enten afspeelt voor een rnaatschappeUjke
nood.zakelijkheid. houd,en, d.ie niet kan word.en afged.aa"n op d.e manier, waarop d.at in
Nederl-and. bijvoorbeeld. d-oorrrDe felegra.af'r word.t ondeznomen. Ten tweede, d.at wij
volstrekt nj-et de nenlng d.e1en, d.ie d,oor d.e stud.enten zéLf over hirn optreden ge-
huldigd. wordt.

Zekex, iemand- als Ton Regtien, d-ie in een pas versehenen boekje r?Universi-
teit in opstand.r! zich bezighoud.t met hetzelfd.e probleeml dat hier d.oor ons word.t
aangesned.en, geeft er op d.iverse plaatsen blijk van, d.at hij d.e d.oor ons genoemd.e
samenhang zJ-et, Hij schrijft bÍjvoorbeeld. op b1z. 11, dat íd.e r:niversitaire op-
staÍtd.rr. .. 'rverklaarbaar is variuLt een economisehe en politieke analyse yan de
hoogontw'ikkeld.e twelvaartsstaatr en d.e ni-euwe fi:nctie van het ond-e:n^rijs d.aarin".
0f hij ze e e n d. e r ziet a1s wij, is zeer d.e rrraag, getuige tal van zijd.elingse
of essentiëIe opmerkingen, waa:rrit een gans and.ere kijk naar voren komt.

Natuurlifl< heeft Ton Regtien volkomen gelijk, d.at sà.rd.entenproblemen niet los
i<urnen word.en gpzien van algemeen maatsehappelÍjke problemen en dat (112. 62) tt6"
r:niversiteit geherst:rrctueerd. moet wordenl dat wil zeggenrbeter aangepast en in-
gelijfd.r'. Het is vooral d.e laa.tste, tussen aanhalingstekens geplaatste fo:sule-
ringrd.ie volkomen oveïeenstemt met d.e foruuleri4gr die wij hierboven hebben gekr-
zen. Naar het uiterluk d.aÍl. 0f d-e inhoud- bij Regtien en velen zijner medestudenten
d.ezelfd.e is als bij ons betwijfelen wlj ten sterkste. Wrj ziÍn er eigenlljk haast wol
zeker vaÍr, dat d.it geenszins het geval is.

Het verschil trrssen Regtien en ons is een versehil in besehouwingswijze, d.at
op tientallen pla.atsen van zijn boekje opd.oemt. Dat verschi] in beschouwings-
wijze is terug te voeren op een versehillend. klassestandpunt. Van het stud.enten-
verzet zoud.en wij eigenlijk wil1en opmerken wat wij een aantal jaren geled.ea ó6k
hebben opgemerkt van het verzet van Provo. Dit nanelijk, d-at het als een verzet
zond-er klassebasis kan word,en gekarakteriseerd.. Daa:goee wi1 geenszins gezegtl zijn
d.at d.e Provo-beweging en het stud.entenverzet d,erhalve over één kan geschoren
moeten word.en. Onze houd.ing ertegenover is ook niet geliff. VaÍt de Frovo-beweg"ing
hebben wi-j d.e onvermijd.elijke ond.ergang voorzien; d.e stud.enten-rropsta^nd.'r rroorspel-
1en w{j een onveïmijd.elijk succes, juist omd.at d-e inljjving, waar:vuul. Regtien in aijn
geciteerd.e passage spreekt, een maatschappelijke noodwend-igheid. is.

ïnlijving (van d.e universitei-t, zoals boven uit het verba^nd. blijkt) waarbii?
Wij antwoord.en: bij het moderne kapitalisme. Met d.at antwoord zal Reg:bien verrloe-
d-elijk niet insternmenr Ergens in zj-jn boekje stelt lr-ij het zo, dat de vernieuwd.e
nniversiteit dienstbaar kan zijn bij d.e bevrijd.ing '\ran het vo1k. En uit al1es wat
Regtien verd.er zeg"b mag word.en geconclud.eerd., d-at hij daa,:mee bed.oelt: d.e bevrij-
d.ing van 'rhet volkrr van d-e kapitalj.stische productÍewijze en haan verzakelÍjking.
Dat nu is in onze ogen een lllusie. Het succes van d.e studentenopstand. zal itr-
tegend.eel pas d.e verzakefiJkjng van d.e r:niversiteit betekenen. Niet een và.n ka-
pitalistische klrristers bevrijd-e universiteit zal d.e proletarische revolutie be-
vord.eren, maan de proletarlsche revolutie zal ook d.e r:niversiteit vall haar kapi-
talistische boeien verlossen, omdat met d.e proletarlsche revolutie d.e warennaatr
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schappij word.t opgeheven en daa:mee ook de productie van kennis vam het haa,r aan-
klevend. karakter va"rl warenproductie word.t bevrijd.. De proletarische revolutie zal
d.at d.oen; niet d.e stud.entenwereld..

Dat H.egtien enerzljd.s van d.e rtaeJrpassing[ en |tinlijvingrr d.er universiteit
praat en and.erzijd.s zich op taI van blad.zijd.en tegen d.e kapitalj-stische ord.e lijkt
te keren, is een tegenstrijdigheÍd, een tegenstrijd.igheid. d.ie te verklaren valt
uit d.e tegenstelling tussen d.atgene waarvan d.e studenten d.romen en d-atgene wat
van hun rropstand.r' d.e reële beteken-is is. Dat soort illusies doen zich in d.e sa-
nenlerring herhaald.elijk voor. De sociaald.emocratie bijvoorbeeld. wd,s een burgerllj-
ke he:sro:mingsbeweg'ing, d.och zij beeld.de zi.c}rze1f fu, dat zal aan het hoofd. van d.e

strijd.end.e arbeid.ers marcheerde. De mÍd.d.eleeuwse secten, die meend.en het god.srijk
op aard.e te gaan stichten, bereid-d.en in werkelijkheid. de burgerlifl<e omwente]ing,
d.at wil zeggen d.e hoogst onheilige kapitalistische uitb-uiting voor.

Dat wij ook het stud.entenverzet een tttrerzel zond.er klassebasisrr noemilen,
heeft zijn voor d.e hand- liggend.e ïedenen. De stud.enten vomen in d.e hirid.ige maat-
schappij geen klasse. Zij ztSn géén rritbuitingsobject. Voor zover er in de r:niver-
siteit een uitgebuite groep is, bestaat d.ie uit d.e schoonmaaksters, }retz4 rran d.e
gebouwenr hetzij van d.e lee:m:id.d.elen. Àl-s moxgen d.e schoonmaaksters, uit protest
tegen een te lage beloning of uit protest tegen hun vakantieregeling of and.ere
secwrd.aire arbeid.svoorwaard.en tt Maagd-enhuis zoud-en bezetten, dan zou men te ma-
ken hebben met een stuk klassenstrijd- van revolutionair karakter. Een bezetting
van het lrÍaagdenhuis of van r:niversiteitsau-lars in Utrecht of N\jmegen d.oor stud.en-
ten heeft d.ie betekerrls niet.

Wat d.e stud.entenr of vele stud.enten, d,oor el-kaar hafen en hopeloos met
elkaar verwarrenrd-a,t is d.e strijd. tegen bepaald,e, overleefd.e en veroud.ercle vornen
van kapitalistisehe organisatie en d.e strijd. tegen C.e grond.slagen van het kapita-
l-isme a1s zod.ani-g. AIs gevolg vaJl d-ie verwarring menen zij een zekere ve:r,uant-
schap te bespeuren tussen hr:n eigen actie en die van d.e arbeid.ers. Eet gevolg
d.aarrran is weero dat zij menen zich tot d.e arbeid.ers te moeten richten, of met d.e
arbeiders samen te moeten ruerken. Zo ook Reg:bien. Maar overal waar nen in zijn
boekje op d.ergelijke pleid-ooien stuit bIïkt onraiskenbaar dat Ton Regtien ten eer-
ste een van d.e arbeid.ers totaal verschil-Iend.e taal- spreekt en ten tweede, dat hij
van d-e arbeiclersstriid. weinig of niets begrdpt. [on Regtien spreekt (ook waar hij
hetoverzu-lver socialekwestiesheeft) een po 1i tieke taal. Eij is, en
dat hangt naull samen zowel met d.e positie d-er stud-enten als met d.e aard. van hr:n
ilIusies, een politieke id-eaIist, d.ie bijvoorbeeld van mening isr d.at aan ile ar-
beid.ers IIIaaJ eens geleerd. moet word.en, dat er meer tussen hemel en aard.e is d.an
d.e loonstrijd alIeen, róÍae.raran hij zond-er blikken of blozen beweert, dat deze zon-
d.er meer "perfect integreerbaar is in C.eze (d.r.z. de bestaand.e - red-actie Daad-
en Ged.achte) naatschappijrt. De bed.oelÍng is duidelijk; de l-oonstrijd. moet een poli-
tieke str{jd worden (en dan via d-e stud-enten natuurlijk).lat het jrrist ile politie-
ke acties d.er partijen in verled.en en hed.en zijnrd.ie telkens hreer ongevaarlijk blii
ken voor d.e bestaande orde, dat het d.aarentegen ài-e simpele, verrnaled.ijd.e en d.oor
id-ealisten zo gesmad.e loonacti-es zi-jn, d.ie d-e bestaand.e ord-e serieus bed.reigen,
daarvan heeft Reg:bien niet d.e minste kaas gegeten. Niet omd.at hij daarvan nooit
gehoord. of gelezen heeft (zijn literaturirlljstje, waarop ond.er and.ere ook Pannekoek
prijkt leert het tegend-ee1)rmaar omd.at hij d-e d.ingen varruit zijn klassepositie een-
voudi-g niet and-ers kén verstaan. Voor zover hij zich tegen d.e bestaand.e poli-tiek
d,er bestaande partijen keert (en dat doet hij net jeugdig rruur), doet hij het a1s
d.e jonge maÍLageï va,rr morgen, aIs een kapitalist van d.e ni-euwe tijd., àie begrijpt,
d.at het nieuwe kapitalisme ook om een nieuwe politieke aanpak vraagt. Varruit d.at
gezichtspuat verstaat hij d.an ook totaal- niets van Pannekoek. Diens kritÍek van
1920 (oncler rt pseud.onien Karl Horner in I'De Nieuwe Tijd't verschenen) op het pari
lementarisme al-s een vooï d.e mod.e:rre klassenstrijd ontrruikbare method.e, vertaalt
Regtien god.bewaarje dan ook al-s het pleid.ooi voor een "buj-tenparlementaire oppo-
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sitiefr. Voor ons een bevestlging van onze zienswijze, dat Regtien ind.erd-aad- in d.e
kapitali-stj.sche samenl-evi-ng vaJr nu een rropposant" is, dat wil zeggen in wezen op
kapitalistische bod-en staat.

Regtien erkent overigens, dat d.e stud.enten geen klasse vonnen. Hij erkent
ook, d.at d-e strijd van d.e arbeid.ers en d.e strijd- van d.e stud-enten zich in een ver-
sch1ll-end.e richtin5; ontwikkel-en. Ivlaar hij meent r,ró-1, dat er een wisselwerking zijn
moet tussen revolterende stud.enten en anclere groepen in d.e maatschappij , viant, zo
verklaart hij, een 1outer op d.e uni-versiteit al-leen gebaseerd.e omwenteling van d.e
maatschappij Ís een i1lusie, d.j-e zich op pi;nffii1ze zaL wreken. Legt men d,eze
uitspraak naast die over d.e nieuwe universiteit, d-ie zich d.ienstbaar zal- maken
aarr d.e bevrijding van het vo1k, d.an ruord,t d.e (politieke! ) conceptie van Regtien
volled-ig d.uid.eli.lk. 0f hij zich d.at bewust is of niet, d-e verbind.ing van arbeid.ers
en stud.enten d-ie hem voor ogen zweeft Ís cLeze, d.at de opstand.ige stud.enten d.e
avant-gard.e van het in loonstrijd- gewikkeld.e proletariaat kunnen zi1n. Dat is in
feite d.e politieke conceptie van alle avant-gard.e. En d.ie conceptie juist houd.en
wij voor een il-Iusie.

Bij Regtien is d-eze conceptÍe ingekapseld. in een reeks van zeer verstand.ige
en zeer juiste uitspraken op zichzeLÍ. Over het íeit, d.at d-e arbeiders over hun
eígen strijd. beslissen moeten, over het wantrouwen van d.e arbeid.ers Ín d-e stud-en-
ten, waarvan hii d.e oorzaken kent en. dat hij begrijpelijk acht, enz., enz. Maar d.e
conceptie, zoals wij haar geschild.erd. hebben is er br; Regtien niettemin, zij is er
ond.anks hemzel-f. En dan Ís Regtien nog een vaJl. d.e meest reël-e vertegenwoord.igers
van het stud-entend.om. Er zijn velen, d"ie mind-er inzicht in o.e maatschappij aan'n
grotere hoeveelheid. rornantiek paren. Dat echter doet ni-et zoveel ter zake.
Want voor een beoord"eling van het stud.entenverzet gaat het niet om d.e vraag of
het real.istisch dan wel romantÍsch is, maar om d.e vraag, wat of het betekent j-n
d-e ontwikkeling van d.e samenleving. Romantisch ingesteld of reëel, alle stud.en-
ten,d.ie bij het verzet betrokken zijn, zuflen antwoord.en, d.at hi:n revolte een stu-
wend.e kracht in d-e maatschappij vormt. Dat zijn wij vo11ec1ig met hen eens. Over de
richting waarin d.ie revol-te stuwt verschj_Ilen lrij van mening.

VERAN1],.IOORDIÏ{G VAN DE VOOR I'DAAD EN GEDACHftr''

B]1{i.IEIIGEKOiVIEN Gfl.,DEL] JIG BIJDRAGEN

(2e t<wartaaL 1969)

H.A. te I. Í. 17,5C; B.v.B. te ivl. Í. 15.-; C.v.d.B. te A. Í. .10.-; G.C. de H. te
D. f. 5r5O; A.M.-B. te F. Í. 10.-; H.M. te O. /. 10.-; J,IT. te A. Í. 42.-; Th.M.te B. /. 11r5O; G.A. d_e P. te B. /. 25.-; R.W. te A. /. 10,50; J.W.-2. te R.
f. t.-. Totaal f. 1B2r5O.

Zo nen ziet is d.e score d-it keer niet zo hoog. Ligt het mj-sschien aan het
feit, dat er het eerste kwartaal nogal veel is binnengekomen? Of zijn sommige Ie-
zers wat achter geraakt rnet hurr betaling? \{e weten het niet zo precÍes, maar we
zijn vo1 goed.e hoop wat het volgende kwartaal betreft. Tot nu toe hebben onze Ie-
zers ons in het algemeen niet teleurgesteid- en ook in de toekomst verwachten we
d.at niet.

Deze verantwoord-ing had reed.s in het vorige nunmer moeten word,en geplaats!,
d.och we kond-en het toen onmogelijk meenemen. De nummers in d-e maarrd,en ;uti- en au-
gustus zijn nu eenmaaf vanwege d.e vacanties wat kleiner. 1,/e zijn er van overtuigd,
dat onze lzers d.aarvoor begrip zull_en hebben.
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I' DE zEs MILJOENII

NOG IIIET zo heel la.ng geled.en hebben ruij Ín trDaad en Ged.achte'r aandacht ge-
schonken aart het boek rrTe::urij1 de zes miljoen stiervenrr van d.e Amerikaan Arthrrr
D. Morse. Naa,r aanleid.ing van de bewuste bespreking ontvingen wij een brief van
een onzer lezers. Deze stur:rd,e ons tn Belg"isch blad toe, met d.aarj-n een artikel,
gptiteld. rfAuschwitz of het grote alibirr, wa€LTv€rn het ond,erwerp nauw verband.
hield. met het ond.erwerp, fut Morse heeft aa^ngesned.en. Hij had het bewuste stuk -
d.at overigens vijf jaar geleden verscheen - bij toeval in hand.en gekregen en ves-
tigd.e er onze opmerkzaa,mheÍd- op, d.at het een and.ere karrt behand,elde van de zaak,
d.e vraag na.nelijk, waaróm in Hitler-Duitsland. de Jod.en voor d.e vernietiging be-
stend. werilen' Ik hoopn zo schreef hij, d.at ju11ie ook over d.eze klrestie en over
het racisme in het algemeen, eens je licht zult wirlen raten schijnen.

Wii hebben het bed.oeld.e opstel zeer zorgvuld.ig en met grote belangstelling
gelezen en wij wil1en er hier graag een paar kanttekeningen bij plaatsen. Dat het
niet meer d'an kanttekeningen zulLen zijn heeft zijn geg.rond.e red.enen. Het is neme-
Ii jk zo, d.at uet het artikel r'Àuschwitz of het grote ali 6irr een poging word.t on-
d.ernoraen om het mod-erne anti-senr-itisne in het algemeen en meer in het bijzonder
d.at in Duitsland. tussen d.e beid.e wereld-oorlogen te verklaren. De problemen d.ie
d.aar"roee word.en aangesned.en zÍjn kolossaal vaJr omvang en in d.e redactie van ons
blad. - d.ie d.e d.ingen altijd. collectief benad-ert en ger:^ue:rI{k d.oorpraat - in lap-
ge tijd- niet aan de ord.e geweesi. Het zijn d.e laatste jaren vooral d.e veranderjn-
gen in d.e vorrren van klassenstrljd. geweest, waarnee wíj ons hebben bezig gehoud.en.
Sonmige r:-ltspraken in het Selgische opstel hebben onze r4ra.ï1ne instenmÍng. Er zijn
a.ndererwaarbij wij twijfelen met ons oord.eel" En in a1 d.Íe gevallen van twijfel kun-
nen wij bij ons zel-f duid.elijk twee soorten van gevoelens ond.erscheid-en. Nu eens
hebben uij heel sterh d.e neigíng om het ald.aar verkonf,igd.e sta:rd-punt af te wijzen,
d.an weer zijn wij geneigd het te ond.ersch:ijven, maar weten wij tegelÍjkertijd. toch
ook weer nÍet hel-emaal zel<er óf wij iret er we1 mee eens zijn. 0m d.at wéI te weten
zoud.en wij ons met d.e beharid.el-d-e kwesties eerst wat uitvoeri-ger weer moeten bezig
houden. Dat kost tijd-, waarsohijnlÍjk zelfs rrrij veel tijd en mogeldk ook méér tijd.,
d-an d-e schrijvers van rtÀuschrrritz of lnet grote aIíbirt aan hrí:r ond,erzoek besteed.
hebben. Want d.at is juist één van onze indrukken ook, dat hier en d.aar iets te
snel conclusies word.en getrokken. Zo I:,:eg rn'i1len wij onze briefschrijveï, over
wÍens reactie wij zeer verheugd. z!|a, niet laten r,rachten, d.es te mind.er, omdat me-
nen wij, ook het uitspreken va.n niet meer d.an onze t*ljfels zijn groot nut kan heb-
ben. Is r?Daad en Ged.achterr nie-b van het beg"in af aan een oïga"arr geweest, d.at
nÍet pretend.eerde d.e wijsheid. in pacht te hebben, d.och veeleer een steentje wi1d.e
bijdragen tot anderer oord.eelvor:r,ing? Welnu, clie oord.eelvorming kan ontstaan
d.oord-at een bepa.ald.e nening tot tegensp:,-"aak prikkelt, zij kan óók ontstaan door-
d-at bepaald.e aarzelingen en bed.enkingen bij and.eren plots het kl-are Iicht van het
weten d-oor d-oen breken.

De behoed,zaamheid., waarmee w-ij ons hier aan een bespreking van het bewuste
artikel in het Belgische bl-ad- zetten heeft nog een geheel and.ere oorzaak ook, In
het voor ons liggend-e m-rmmer treffen w'{j buiten het opstel rrÀuschwitz of het gro-
te alibi't nog maar é6n and-er stuk aan plus een soort van korte rrbeg'inselverkla-
rin$r. Het b1ad, d-at wordt u-itgegeven d.oor d.e rrïnte:mational-istische Conmunisti-
sche Partijfi hebben wij niet eerd-er ond-er d.e ogen gehad.. ZoveeL is ons echter wel
d.uid-elijk, dat het word.t uitgegeven d-oor mensen, d.ie over communisme en klassen-
strid. totaal and.ers d-enken d-an wij. Zlj staan op partij*stànd.punt, dat is zeker en
zij wi11en - schrijven zij zelf - d.e 1i1n d-oortrekken, d.ie loopt van het Cormlrnis-
tisch Manifest naa:r d-e Russische oktoberrevolutie en naar d,e oprichting van d.e
Conmunistische Inte::iationale. Die lijn is er, d.at is zeker. Maar het is een Iijn,
d.ie begint bij d.i-e ged.eelten van het Corunr:r:.istisch Menifest, d.ie Marx later - in
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zijn geschrÍft over d.e Parijse Cormune - heeft herroepen en het is een lÍjn, d-ie
eind.igt bij d.e burgerlijke revolutierniet bij d.e proletarische. De BelgÍsehe samen-
stell-ers van r t bewuste blad- z{jn bolsjewieken. Omd.at ntr zicb, ook tegen fihet ont-
aard.ilg brengende Moskoutr keren, ligt het voor d.e hand., dat men óf met pro-Chi-
rLezen of met aanJrangers van d.e oppositj-onele Italiaanse bolsjewiek Bord.igha te
d.oen heeft. Wij houd.en het op het laatste.

Nu is het natuurlijk zo, d.at men een bolsjewiek, of hij nu Lenin, Trotzkit
Bord.igha of Mao Tse-toeng heetrniet betrristen karr dat tweemaal- twee vier is. Iie-
laas ziln d.e d.ingen, zodra rt om maatschappelÍjke vraagstuldren gaatl nooit zo hef-
der als in d.e rekenlmnd.e. Het is d.aar na^melilk zó gesteld., dat d-ezelfd.e woord.en
soms een totaal- and-ere inhoud hebben. ÀIs een bolsjer,riek het over het rrcommr:nis-

merrheeft, dan bed-oe1t hij - d.at r+eten we - het staatskapitalisme. Maar hoe is
het er nee gesteld wam:eeer hij over totaal andere d-ilgen spreekt? Diír ligt onze
moeiiijkJ:eid., d.ie nog veïgroot word.t d.oor het feit, d.at d.e filosofie van het bo1-
sjewisme e zijr. methode van ond-erzoek en analyse t z\F algehele kijk op d.e verschijn-
se1en, van d.e onze totaal verschift. Men zal zeggerr) d.at d-e methode larrgs ruel-ke

een bepaald. inzicht r+ordt verkregen niet zo belangrijk is, d-at het aankont op d.e

resultaten en of men d-ae;:nee akkoord. gaat. Dat echter is een dwalÍng. I{et Ís
juist d.e method-e van ond.erzoek waarop het aankomt. !Íant in de wetenschap en dus
ook in de wetenschap van de sa,menleving, gaat het er om, r:-it d.e veelheid van bij-
zond-ere d.i-ngen d.e algemene zaken te herkennen en dat stelt vooropr d.at men het
algemene va,n het bijzond,ere moet weten te ond-erscheid-en. fs bíjvoorbeel-d- d.e loon-
arbeid. het wezenlijke, het algemene kenmerk van het kapitalisme, of is het rt
bestaan van een kfasse van kapitalisten? Daarover verschillen wij met de bolsje-
wieken (die loonarbeid- en meerwaard-e rustig accepterenr r/ÍaJllaeer het maar de bol-
sjewistische staat is d-ie d-e loonarbeid- exploiteert en meerwaarde produceert)
fnnd.a.menteel van mening. Wat wij ons afvragen, bij het ]ezen van frAuschwítz of het
grote alibi-" is, of daar waan oveï rt optreden va"rr d-e Dui-tse mid.d.enstand. Sespro-
ken wordt of over haar ontwikkelingsgang niet bijzondere d.etails met het algemene
wezen worden vervard. Wij komen daarop aanstond"s terugrwanneer wij de beschouwin-
gen Ín het Belgische blad., of liever d.e passages d.ie ons bijzond.er getroffen heb-
ben, op d.e voet gaen volgen.

Allereerst een paar opmerkingen over d.e titel. De schriivers van het bewuste
opstel willen daannee iets tot uitd.rukking bnengen, dat zij aL direct Íl de a"an-
vang duid.elijk maken. Dit nameldjk, d.at niet d.e fascj-sten de schul-d. aan d.e oorlog
d.ragen - gehjk ook Moscorritische bolsjewieken beweren - d.och het kapitalistische
systeem. rrAuschwitz of het grote alibirt keert zich tegen een ziensw-ijze,
waarbÍj ithet kwad.e jn d.e merrsrt als oorzaak van oorl-og en jod-envernietíging aan-
gewezen word.t. ivlet sentimentele argumenten, aarr d.e gruwelen der concentratieka"ur
pen direct ontleend., word.t stermi-ng gemaakt tegen het fascisme in het bijzond-er.
Daartegen keert zi-ch het bewuste stuk. Hierin 1igt, zo z,eggerr d.e schri-jvers, d.e

burgerlijke zienswijze verborgen, d.at mensen en groepen het verloop varr het socia-
1e proces bepalen en in d.it opzicht zijn rt fascisme en het anti-fascisme in fei-
te aan elkaar gel-ijk. Beid.e stromingen feid,en d.e aandacht af van d.e dingen waar
het om gaa,t,

Het is d-it eerste deel varr het betoog, d.at ons vooï ogen zweefd.e, toen wij
zopas zeiden, d.at bepaald.e passages varr het Belgische artikel onze wa.rme instem-
ming hebben. De ziensr^r{jze, clie hieruit naar voren komt wordt d,oor ons gedee}d. en
uit àie zienswijze spnrit het ook voort, dat wij op een boek als d.at van Morse ziin
j-ngegaan. AIs d-eze Be1gen betogen, d-at öe gnrwelen varr Auschwitz voor d.e anti-
fascisten een al-ibi voïmen om eï een in wezerl burgerlijk-id.ealistische d.enkurijze
op na te houd-en, dan hebben zij gelijk. AIIeen: bepaald,e twljfels blijven desondariks
toch ook hier.Wat bed.oelen onze Bordighisten - om ze zo maa! even te blijven aan-
duid.en - als zíj zeggen, d-at rrniet mensen en gïoepen het verloop van het sociale
proces bepalenrt? Formeel hebben wij tegen ileze woorden niets jl te brengen, maar
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wij ziin er ons van bewustr d-at men het sociafe pïoces ook rrmechanistisch" op ka.n
vatten en d.at het gevaar daartoe juist bij op bolsjewistische worte] stoelend.en
bljzond.er groot is, omd.at het nechanische-materialisme (van d.e 1Be eeuw) de fÍIo-
sofische basi-s van het leninisme vo::mt. 0p d.ie basÍs staand.e vat men zoiets alsIthet idealismerr heel and.ers op d.an wij en d-at zulks praktische konseiorenties
heeft karr men hieruit afleid-en, d.at d.ie rrmechanisch-materialistische" l-eninlsten
ond.er bepaald-e omstandÍghed.en zichzelf als grote trid.ealistenrf ontpoppenr d.ie bij-
voorbeeld. menen, dat a11es wat er in d.e vakbeweging verkeerd. gaat te wijten is
aart d.e tr}«rad.err valwerenigingsbureaucraat. Dat is een opvatting, d.Íe l,enin in zijn
boekje over rtde kind-erzíektentt nad.n:kkelijk verd.edf$. Maar het is in wezen d.e-
zelfd.e opvattlngp die onze Belgische bolsjewieken in hun opstel rfAuschwj-tz of
het grote alibitr nad.ruklcelijk bestrijd.en. Omclat "de kj-nd.erziektenrr-brochure van
Lenin d.e theoretische basis vozrnd.e van de Communistische Internationale - $raalr-
heen d.eze Belgen wi1Ien tenrgkeren nu zij d,e praktijken van Moskou trontaard." ( ! )
vind.enr is er hier sprake van een verbazend.e tegenstrijd-igheid.. Zied.aar een voor-
beel-d d.at onze aarzelingen en twijfels kan helpen verkl_aren.

Met d:it alles is tot dusverre nog ma.a,r wein'ig over het anti-semitisme ge-
ze$. Dat is waar. Maar het i-s even waa!, d.at d.eze wat lange inleid.ing onve:mij-
d.elijk was tot goed. begrip van ons algehele oord-eel over het opstel. Inàien wij
tot nu toe enigszins als d.e kat om d.e hete brij zijn heenged.raaid., d.an niet omdat
wii - gelijk d.e kat - wat bevreesd, zijn voor d.e hitte, dan wel omdat wij wat huive-
rig zljn voor de brij.

Na het zo juist weeïgegeven beg'in volgt in het opstel een passage, waarin
gezegd. wordtr d-at zelfs r'ÍIarr.eer d.e bourgeoisie of d.e reformÍsten toegeven, d,at
aan d.e imperialistische oorlogen belangenconflicten ten grond,slag liggen, zi-j er
nog ver varrd.aarr zijn om van het kapitalisme iets te hebben begrepen.'r Dat is wef
jtt-ist natuurlilk. Maar orur:id.d.e11ijk hierop. laten onze Bordigh-isten volgen, dat 'rz{i(a.rr.z. de bourgeoisie en d-e reiormisten) onnachti-g zijn om d.e betekenÍs van de
d.estructie te omvatten. Ziy ziyt all-en van menlng dat d-e overv,rinning het d.oeI van
d.e oorlog is en zien in d.e vernietigÍngen. alIeen een mid.de1 om d.it d.oel te
bereiken.rr rtliirr, aldus d.eze Belgen, tfstellen, d.at juist d.e d.estructie het hoofd-
d.oel- van d-e oorlog is. De iroperialistische naijver, die d-e onmid.dellijke aanlei-
d.ing tot d.e oorlog vormtris zelf slechts het gevolg vaÍr d-e steed.s st[jgende over-
productie. Door d.e gestad-ige daling van d.e winstwaard.e is tt kapitaliÀme gedwon-
gen steeds meer en steed-s snel1er te produceren en d-e crisi-s ontstaat uit d.e
dwang steed.s meer te produceren en d.e onmogelijkheid. om vooï d.e producten afzet-
mogelijkhed-en te vinden. Zod.oend.e is d.e oorlog de kapitalistische oplossing val
d'e crisj-s; d.oor de massale d.estructie van Ínstal-1atieÉrproductienid.d.ó1en en pro-
ductiekrachten kan d.e productie daarna weer een vlucht ,rererr, tegelijk helpi d.e
massare mensenverrrÍetiging ons vaJr d.e period.ieke ,overbevolking,r af ,&te d.e óver-
productie bewerkstelligt.'t zieilaar een redenering, waartegen wij grote bed.enkin-
gen hebben.

Naar onze mening is d,e d.estructie niet het d,oel van d.e oorlog, zomin a1s d.e
overwiruing. Het doel- van de oorlog is het uitschakelen van een concurrent via
een machtspositie' 0m d.ie nachtspositie te verkrijgen moet men natuuriJjk zegerrie-
ren, aI gaat het niet om d-e zege op zichzelf.Er noet natuurlijk met dJ-e zege d.at-
gene worden aangevangen, waarvooï men ten strijd.e is getrokken. Maàr ook d.e d.es-
tructie is niet het d-oel. I{et is een begeleid.ingsverschijnsel en het bl$ft een -
onbed.oeld. - begeleid.ilgsverschdnsel, ook aI is het effect ervan in sorunige op-
zichten wel zo - op geen stukken na precies - a1s d.e Belgen beweren. Ergens in
hun opste! zeggen zij, verd.erop, wa,ax zij het over d.e Duitse kleinburgers heb-
ben, d.at d.eze bepaald.e d.ingen natuurlijk niet belrust wi-l-Ien. Hi-er, waar zd van 'tkapitalisme in het algemeen spreken, schrijven z4 daata,an een bewustheid toe, d-ie
d.an nog in merl<waa.rdlge tegenspraa"k staat tot hun d,aar v1ak viïïSE[6 bewering
dat de bourgeoisie en de refomisten orunachtig zijn om de betekenis cler d.estnrc-
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tie te omvatten. AIs d.e oorlog 1nd,erd.aad. terwiIle van de d.est:rrctie zou word.en
gevoerd,, d-an zou d.at betekënen, d-at het kapitaal zich scherp bewust was van d.e

economische konsekwenties van de kapitaalvernietig:i-ng voor d.e winstvoet, erLzo-
voort. Dat nu is nÍet het geval. Juist haar positie al-s heersend.e klasse verhin-
d.ert bij d.e bourgeoisi-e een d-ergelijk economisch lnzicht j-n haar eigen maatschap-
pij. Zrj bezi.t het niet.

Overigens is het ook net het economisch inzicht van de Belgische Bord.ighis-
ten naar ons oord.eel niet zo best gesteld.. 211 zíen d.e oorlog af s het antwoord. op
d.e crj-sis en zij zien d-e crisis uit overproductie ontstaarr. Dat nu is niet het
geval" Toen d.e grote crisis van 1929 uitbrak bijvoorbeeld- waren d.e warenpaldrr:-izen
niet vo], maar 1eeg, gelijk d.e economische feiten uit d,ie dagen leren. Nj-et ond.at
er te veel i-n d-e paklrruizen lag kwam d.e crisis, maat toen er crj-sis kwa,m raakten
de paldauizen voI, De crisis ontstaat d.an ook niet uit overproductiet maa,t uit d,e

relatieve d.aling varr d.e winst, uit d.e d.aling van d.e r.rinst in verhoud.ing tot het
constante kapitaal, uit d.e daling van d-e winstvoet. De Belg:ische auteurs zien
- zoals zij het uitd.rukken - d.e winstwaarde, d..w.z. de winstmassa, d.aIen. Dat is
een dwali::g, omd-at d.ie best kan stijgen, en ook inderdaad. blijft stijgen, bij d.a1en-
d.e wilstvoet. En voorts vijzen d.e feiten uit, d.at oorlogen niet het antwoord op
d-e crisis vorrnenrd.och integendeel meestaf zdn uitgebroken wanneer het kapitalis-
me een preriod-e van eeonomische opgaJrg d,oo:maakte. Het is tussen haakjes wé} waar
d-at d-oor d.estmctie d,e organische sa.uenstefling van het kapitaal (d.w.z. de ver-
houd-ing hrssen constant en variabel kapi-taal) verand.ert en d-aarmee d.e d-aling va^n

d-e winstvoet weer tijd.elijk word.t opgeheven. Maar d-at is geen argument ten gunste
van de Belgische red.enering, waanin de misère niet uit d.e d-a1i-ng vari d-e r*Ínst-
voet verklaard- word.t!Beter dan met hr-rl opmerkingen over d.e winst schieten zij in
d.e roos met hrrn opmerking over d.e z.g. rroverbevolkingrr.Ivlaar d.at zijn d.an ook geen
opmerkingen varr. henzelfrmaar citaten uit Marx en Engels. Wij wi1len ze echter Ia-
ten rustenoomd.at een bespreking ervan teveel n:.inte zou eisen en te ver zou voe-
ïen vaJr dat probleem, dat voor orze t.ezer aanleid.ing was ons het Belgische b1ad,
toe te sturen.

Em.ee te maken heeft d.it al-Ies wel. Daa:rran zijn ook d.e schrijvers vaJl rtAusch-

wi-tz of het grote al-ibiil zich r.*el- bewust. Zij leggen na,melijk een nauw verband tus-
sen het imperialÍsme en d.e imperialistische oorl-og en d.e vernietigi::.9 varl d.e Jo-
den in Duitsland.. Inmid.d.els zijn zij d.an aI op een vreg gekomenrwaarop wij hen - fi-
guuïli-jk gesproken - hoofd.schuCd,end. volgen. Want het is ons niet ontgaan hoe
Iangs d.ie weg langzamerhand-, volgens beproefd, leninistisch recept, vari een com-
plete decorw-isseling sprake is geweest. Het aarlankelijke decor, ile aanvar:kelifte
achtergrond der dingen, uas ook bij hen d.e kapital-istische productiewijze, hoe die
volgens hen dan ook in e1kaar zat. Naa:mate z4 met hrrn opstel vord.eren blijkt hoe
Iarrger hoe meeï, dat zlj 't i-mperialisme (zelf een gevolg van het kapitalisme) als
d.e eigenlijke oorzaak d.er dlngen z11n gaa"rr zLen. Er is wel In samenhang natuurlijk,
maar wij betwijfeJ-en sterk of men d-ie samenhang zó harrteren mag als d.eze Be1gen
d.at - in het voetspoor van Lenin - d-oen. Ziedaar een voorbeeld. varr onze twÍjfels.

Wanaeer nu onze Bord-ighi-sten kort na red.eneri-ngen als vrij hier hebben weerge-
geven over d-e Jod.en en hun vernietigi-ng komen te spreken, d,an zeggen zíj; dat het
rranti-semitisne niet uit het rwezenr van d.e Jod.en moet wotden verklaard,, maar
uit hun plaats in d.e maatschappij," Dat laatste ond.erschrijven wij. Maar naar onze
mening is d.e plaatsrd.ie d.e Jod-en in d-e maatschappij inrremen nu juist precies d,at-
gene wat het wezen van het Jod-end-om ui-tmaakt, Zi.eía.ar een typische iLLustratie
vaJr onze niet voor niets geuite vermoed.ense dat d-e bolsjewistische Bord.ighisten
er oveï het rrwezenrt en het 'rwezenlijke" weL arrd.ere opvattingen op na zoud.en hou-
d.en d.a;r wij. Zeker, d.e br:rgerlijke filosofen verstaan wat arrd.ers onderithet wezenil
varr d,e Joden. Z4 nSn op d.e verkeerd.e weg. Maar men moet hen niet toevoegenrgelUk
d.eze Belgen d,oen: het gaat niet om het wezen; men moet hen toevoegen: het wezen
van het Jod.end.om zoekt ge? Het is in d.e plaats van d.e Jod.en in het productiepro*
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ces te vind.en.
De Jod.en, zo red-eneren d.e Belgen, bevond-en zich in Duitsland. hoofdzakelijk

in d.e mid,d,enklasse. Die mid.d,enkJ-asse werd- in het imperial.istische tijdvak d.oor d.e

kapitalistische ontwikkeling bed.reigd-. \^iat d.oen d.ie mid.denstand-ers onder d.ie be-
d.reÍging? Zij hand-e1en als mensen d.ie in sled.en d.oor wol-ven word,en a,chtervolgd en
d,ie d.eze roofd,i-eren één hunner als prooÍ toeuerpen on zelf te ontkomen.rrDe Duit-
se kleinburgers hebben d.e Jod.en voor d.e wolven gewoïpen om hrrn eigen hachje te
red.d.en.rr Dat is een theorie, waarbij wij een vraagteken r,ril-l-en plaatsen. Zoals ge-
zegd, wij zoud.en ons diep i-n de materie moeten storten om te weten of d.it juist
of onjuist is. Het is in ied-er geval naar ons oord.eel geen theorie die terstond.
overtuigt. En al-s zij juist zou blijken, d.an moet er naar onze mening opnieuw een
vraagteken word-en geplaatst bij de Belgische bewering, dat Cit al-fernaal onbewrst
geschied-t.Niet,dat wij het er niet mee eens zoud.en zijn, d.at vele maatschappelijke
processen onbewust verlopen, maar het beeld. van een likrrid-atie van een d.ee1 (van
d-e mid-d.enstand.) om het geheel te redden, d.at is nou niet precies het beel-d zoals
men zich dat voorstel-t van een onbewust verlopend. proces. i'{en d-enke zich in: een
kapitalisme, een bor:rgecisie en een kleinburgerd.om, d.Íe hrm eigen samenleving te
onvol-d.oend.e kennen om zich hrxr eigen ond.ergang te kururen voorstellen, maar d-ie
niettemin de Jod.en offeren om zelf aan de (niet bevroed-e) ond-ergang te ontsnap-
pen en dat all-es d.an rronbelrust".

Voor zover irrrt Belgische stuk eenrrtheorie" omtrent d.e oorzaken van d-e Jo-
d-envernietiging word.t gebracht, hebben wij d.Íe hier be]<nopt weergegeven. Het is
een'rtheorietr, die ook in het mid-Cen (en onbeantwoord.) Laat, dat eld.ers het niet
mind.er d-reigend-e geveaï voor d.e roiCcienstand. niet tot Jodenvernietiging voerd,e.
Het enige wat d.aarover worclt opgemerkt is d.e ene zin, dai in and.ere kapitalisti-
sche fand.en dan Duitsland. de Jod.en al geassimil-eerd. waren. We geloven, d.at hier
mogelijk een sleutel J-igt voor een geheel and.ere verklari-ng, een verkl-aring na/rre-
1ijk, d.at d.e kapital-istische maatschapprj in Duits1and minder volgroeid- kapitalis-
tisch r,ras d.an wef eens is aarrgenomen; d,at d-aar meer resten va"n feod.al-isme (in ae
vorrn varl het Junkertum b.v,) waren en d.at d.us de Jod,envernietiging in Duitsland.juist toch wel iets met het feodal-e verled.en te maken zou kurrnen hebben. t{at d.e
Belgen nad.rukkelijk ontkennen.

Het hele verdere slot van het artikel- 'tAuschwitz of het grote allbj-r' gaat
over d.e bekend,e a,ffaire van Joel- Brar:.d, d-ie moest ervaren, d.ai het westerse ka-
pita.lisme voor d.e Jod.en geen vinger wenste uit te steken. Dezelfd.e geschied.enis
d.us, d.ie in het van later d-atum zijnd-e boek varr Morse wordt behand.eld.. En met d.e
zelfde strekking. Onze Be1gen hebben gelijk aIs zij constateren: 'rhet was niet d.e
aard.e, d.ie geen plaats had. voor d-e Jod.en, maar de kapitalistische maatschappij."
Zlj hebben ook gelijk, als zi.j constateren, da,t de d-oor het nazid.om vermoorde Jod.en
d.oor d,e geallieerden zijn misbmj-kt om hun inperialistische oorlog te rechtvaar-
d.igen. Ook bij d-ie passages in liet Belgische stuk zien r,+e , i-n d.e forrnuleringrnu-
anceveïschil-.1-en tussen hen en ons. De oorzaak volgt uit het vocrafgaand.e aI r+el-
vold-oend.e. \rle behoeven d-aar niet verd.er op in te gaan.

HER],EVING VÀN IiET TROTZKISME

SEDffiT DE meidagen van het vorige jaar in Frankrijk ziet raen in d.at l-and. zo-
iets al-s een herleving van het Trotzj<Ísme. Dat is een merh*,aard,ig feit, lranneer
men zich herinnert, hoe de Trotzkisten in d"e meidagen zich in hun ivoren discus-
sietoren terugtrokken en hr:n gekrakeel- met al-l-erl-ei arrd.ere politieke avantgar-
disten veel belangrijker vond-en d-an de strijd. van d-e arbeiders. IIet is niettemin
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een feit.
In d.e achter ons liggende naarrd.en hebben de Franse Trotzkisten een hernieuw-

d.e activiteit ontplooid.. Zo lcr.actrtig als men van hen niet meer gewend was sedert
lange tijd.. Eén van de Trotzkistische groepen - het gaat bij hen altijd. om politi-e.
ke activiteit moet men natuurlijk bed.enken - heeft zelfs d.eelgenomen aarr d.e pre-
si-dentsverkiezingen en haar kand.id.aatl ofschoon karrsloos vanzeffsprekend, boek-
te verhoud.ingsgew{js toch tn otrimerkel{jk succes. Jongeren word.en otrnieuw in Frank-
ri-jk i-n sterke mate d.oor d.e Trotzkistische id,eeën aangetrokken. Stud,enten vooraf
maar toch ook we1 jonge arbeid.ers, d.ie d.e passiviteit en de ordeh-evend.e zalf-
toon varr rl,e officiëIe bolsjewieken d.er PCF vo11ed.ig zat zíjn, Iaten zich lokken
door het gepraat over d.e revolutie,het gezwets, dat die onmid.d.ellijk in ile bedrij-
ven moet word.en voorbereid, evenals in d.e universiteiten en op straat. De trotz-
kisten houden er een koene, d-e revol-utie-romantiek voed.end.e spreektrant op na,
d.ie d-e jeugd we1 aanspreekt. ïn één woord.: ze hebben d.e wind. in d.e zeilen. Dat
betekentrd.at ied.er, die te lang meeloopt in d.e arbeid.ersbeweging om in de trotz-
kistische spreektrant alleen d-e verklaring voor dat feit te zoeken, zich af-
\Íragt hoe of d.at d.ar:. wel komt, en waarom d.ie herleving nu juist i-n Frankrilc zich
afspeelt en nog wel na de neidagen.

De verklaring is simpel. Hoe hevig d-e trotzkisten ook trachten te coocllríeë-
ren met bolsjewistische organisaties van het trad.itionele en bezaàigd. geword.en
type, in wezen ond.erscheiden ze zich daar niet van: zij wilIen, wat d.e arrd.eren
óók ber,reren te zijn, d.e I'goed.er' leid.ing van het proletariaat spelen. Maar zich
als l-eÍd.er \ran het proletariaat opvreïpen, d.at wil zeggen, d.at men in werkelijk-
heid. neehelpt d.e kapitalistische maatschappÍjverhouàingen te hand.haven. AIs d.e

trotzkisten succes zoud.en hebben (of d.e stalinisten, of d.e pro-chinezen of d.e

pro-cubanen)d.an zou dat err op neer komen, dat d-e arbeid.ers nieuwe meesters zou-
d.en krijgen, maa,x dat verd.er afles zou blijven bij het oud.e. Daarin nu ligt juist
d-e red.en van het trotzkistische succes.

Het kapitalisme word.t d.oor de trotzkisten niet bedrei-gd.. Zii zullen d-e ]oon-
arbeid. niet opheffen, hoogstens de bestaande staat het etiket vari rrarbeid.ers*

staat'r opplakken. Maar de trotzkisten hebben iets, bt d.e stalinistenr d.e socia-
l-isten en and-ere isten niet hebben. De laatsten hebben bij d-e arbeiders hoe 1an-
ger hoe meer hr.m krecliet verbruikt. Als helpers van het kapitaal hebben ze d.ien-
tengevolge veel van hun bruikbaarheid. Íngeboet. Het kapitaal heeft wel trouwe
d.ienaren noilig (zo trouw als Thorez, Waldeck-Rosset en Georges Séguy op kritieke
momenten werkeldk zijn geweest) o maar trouwe dienaren, die het oor van de arbei'
d.ersklasse hebben en d.e schiÍn op zÍch weten te Iad.en, dat ze aan de kant van het
proletariaat staan. Dat verguld.sef nu is er bij d.e communisten van d.e PCF in het
meizor:netje van vorig jaar 1e1Íjk afeeblakerd.. De arbej-d.ers zijn hoe lariger hoe
meer zelf starid.ig op gaa;r tred.en. Daa:cmee werd.en de bonzen va.rr I t oude type eerst
in hrrn hemd en vervolgens door de heersend-e kfasse a.a,n d.e d.ijk gezet.

Àan zelfstandig optred-en van d.e arbeid.ers hebben Krivine en zi.ln trotzkisti-
sche soortgenoten van d.e Ligue Conmuniste natuurlijk net zo d.e pest als Georges
Séguy. Zij hebben er d.e pest aan truj-t naam varr d.e revolutierr, d.ie geord.end moet
verlopen, d.at wil zeggen op ord.ers van boven af en zond.er gedond.er aarr de basis.
NIa,ar ze zijn energieker, dynamischert ze weten zich strijd.baard.er voor te doen,
d.an d.e seniele PCF en d.e verkafkte CGT. Daa.:mee zljn ze vooï rt Franse kapitalis-
me - en dat juist na d.e meidagen - d.e potentiëIe d.ood.gravers ger,rord,en van revo-
lutionaire proletarische aspiratÍes. Gi-steren en eergisteren - in mei 1968 en in
jr:ni 1)J6 vefi. het kapitalistisch vaderland. gered d.oor MarceJ en Mar:rice. Morgen
zaL het gered uord-en d.oor Krirrine, d-oor Lambert of Michel Pablo, natuurlijk ond.er
d.e bani-er van het rrmaryisme-1enÍnismerr, dat zich aJs theorie bij uitstek er toe
leent om het in wanhoop uitgeworpen laatste red.-anker van het kapitalisme een
stevig houvast te geven.
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DE DEMONSTEATTtr, d-ie Amsterdamse studenten en andere Amsterd.amse jongeren
op vrijd.ag 1J juni in Krommenie gehouden hebben tegen d,e sluiting van d.e blikfa-
briek Verbliía is 5Jeen succes geword,en. Dat is nauwelijks verwond.-^r1ijk voor wie
met het lot va^n d.ergelijke d.emonstraties in het verled.en ook maar enigszins op d.e

hoogte is en d,e oorzaak van hur nrisl-ukkj-ng heeft d.ocrzien. Het zou i-ntegendeel
opzienbarend. zijn geweestrindien er werkelijk in de Zaanstreek arbeid.ers zich zou-
den hebben laten meesiepen door een dergelijke actie van niet tot hín kLasse be-
horend.e, nj,et hÍn taal sprekend.e, niet hÍn omstand.ighed.en en zorgen kennende en
niet hÍn verantwoorclelijkhetien d.ragende jongel-ieden. En af s1 tegen ied.ere logica
in, een dergelijk wond-er zich zou hebben voorgedaan, dan zoud.en wij ,1e laatsten
zijn om ons d.aarover te verheugen. Integendeel , ruij zoud.en eï een bewijs in hebben
gezlen van grote utakl,e. Wij zoud-en het als een teken hebben beschouwd., d.at d.e

Zaanse arbeid.ers, in strÍjd. met hun trad-itie, zich plotsel-ing aan romantische il--
lusies zoud.en hebben overgegeverr. Wij zouclen eenrrsuccesvol-le 15e ji;rri" bovend.ien
beschourvd. hebben al-s een arrachronisme, als ieis, fut niet meer past in d.e tijd.
1'/aaïin wij leven.

Qnze tijd. word.t er door gekenmerkt, dat de arbeiders h'uri eigen boontjes d.op-
pen. Wie ons d.at zou wil-l-en betwisten en zou willen opmerken, ,Jat onze tijd- er
bovenal d-oor gekenmerkt r.rcrd,t, dat er ond.er de arbeiderskllasse zott grote onver-
schilligheid. heerst, d.ie zlet voll-edig over het hoofd., d.at de arbeiCers in d-e

eerste en vcorrraa.mste plaats onverschiliig zijn voor aI datgene rrat naieve id.ea-
Iisten, betweterige schoolmeesters, cultur.rverspreid.ers, volksverheffers, poli-
tieke carrièristen en meer van d.at soort iieden vind.en d.at d.e arbei-ders zoud.en
moeten d.oen, l.tat ze om d.at soort red.en ijverig propageïen en d.e arbeid-ers willen
l-aten d-oen.

Voor d-at al-Ies hebben d-e arbeid.ers i-nderd.aad- thans geen interesse meer.lviaar
wie d-aaruit afleidtz d.at d.e arbeiders geen strijd" meer voeïen en daarover steen en
been kfaagt, d-ie ziet niet verd-er dan zijn neus lang is of die verstaat onderstr{d
heel iets anders d.an d.e arbeid.ers er ond-er verstaan.

Wat het genoemd.e soort lieclen met stri-jd- bed-oelt is een zaak, dÍe heei ver
achter ons J-igt. Iets, d.at thuis hoort in d.e dagen en bij de romantiek van Hen-
riëtte Roland Hol-st of in d.e tijd van de I'Rod-e Dinsd.agen". Nu leven wij in een pe-
rlod.e waarin nÍet meer d.e stud.enten van d.e Delftse professor PekeLharingr niet
meer d.e pamfletjes schrijvende avantgardisten of wie d.arr ook d-e narsroute voor d.e

arbeid.ers kunnen uitstippelen. Dat ia;rrnen ze alleen zelf . En wie tóch probeert
om het voor ze te d.oen, clie loopt ze in het beste geval op hinderlijke wijze voor
d-e voeten; d.ie handelt in ergere gevallen d.irect vr;andig en in strijd. met het ar-
beid.ersbelang.

Oud.-ASVA (Algemene Studenten Vereni-ging Amsterdam)-voorzitter Bertus Hen-
d.riks, d-ie in Krommenie één varr d-e sprekers was, verklaard-e: "AIs wij nu tot be-
zetting oveïgaan en d.e arbeid.ers a1s betweters voorschri,jven welke acties zij moe-
ten ondernemen, zal er een btjvend-e verwijd.eri-ng komen'r (tussen arbeid-ers en stu-
d.enten).Bertus Hend-riks ontpopte zich op d.at morrrent als een van de meest realis-
tische stud-entenvertegenr,roord-igers. Maar wd.t een mallotigheid weten zelfs d-e

meest realis'r,ische stud-enten dan toch nog ult te kramen.
t?AI s wij nu tot bezetiing overgaan...rr Het id.ee alfeen a1 , dat je a1s niet-

arbeid-er en vol}ed.ig buiten het confl-ict staand-e ook maar één seconde met een
d-ergelijke gedachte ook maar speelt is toch wef tekenend. vooï een situatie, d-ie
kerurelijk d.aard-oor gekarakteriseerd- word-t, dat men zich. er geen ogenbl-ik reken-
schap van geeft wat een bezetting van een bed-rijf d-oor d"e arbeiders in werkelijk-
heid wel betekent.

"A1s wíj nu toi bezetting overga,an...rr Men zou evengoed. de maan kunnen be-
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zetten, of d"e bord.el-en op d.e 0.2" Achterbrtrgwal uit een soort van moreel protest
tegen de prostÍtutÍe. De vergelijking is bepaald niet zo zond.erling. De soute-
neurs zoud"en d.e edele knapen er hardhandig uitslaan en d-e prostitutie, prod.uct
van d,e kapitalisti-sche verhoud.ing'en, zou onverrnind-erd voortbestaan. In Krommenie
zouden niet d.e souteneurs, maar gewapende agenten in acti-e zr;n gekomen, met pre-
cies hetzelfd-e resul-taat. Wat hebben dergelijke actj-es te malren met de klassen-
strijd-? Niets, maar dan ook niets. À1 s arbei-d.ers Ín fabriek bezettenrom ond,erkrui-
persr*erk en ingrijpen van de vakbewegingsbureaucratie te verhind.erenrwanneer zij op
d-ie wi-jze eigen lot in eigen hand.en nemen en met nidd.elen stri,jd.en, die stuk voor
stuk een fi;nctionele betekenis hebben in het conflict waarin zij betrokken zijn,
d.arr heeÍ't dat een zin, met konsekwenties, omd-at de d.irectie niet zomaar tegen-
over I'bezettersr', maar tegenover eigen personeelsled.en staatl die een wif tot
uiting brengen, lraaïrnee ook norgen, na het conflict, rekening moet worden gehou-
d.en bij het personeelsbefeid.. En vool d.e arbeÍders is zo'n strijd. een stuk prakti-
sche zeffwerkzaanhej-d., waarvan d,e invloed- zich eveneens 1a,at geJ-d-en de kornend.e
period.e. Maar als Amsterd-arnse studenten tn Zaans bedri.jf bezetten, dan is d.at al-
leen maar een studentikoze grap.

rrEr zou een blijvende verwijd.ering komen'r, zei Bertus Hend.riks. Komen? Hen-
d.riks heeft tcch wel bepaald. een vrond-er1Íjke kijk op d-e realiteit. Word.t het niet
ond"erhand. tqd-, d.at hij zich er rekenschap van geeft, dal z4n positie ten opzichte
van de arbeiclerslclasse in niets verschi1t van d.ie van een stuntel-i-ge verl-iefd.e
jongeling, d-ie omdat hij weg is va.n een bepaald meisje, d-at hem nog maar aJnper
heeft opgemerkt en zich verrnrond.ert afvraagt wat of o,ie sriceshaan d,aar voor haar
huis wel- moet, af in ged,achten van rrmrn verloofclerf spreekt.

Voor een verkeri-ng zijn er twee gelijkgestemd-e zielen nod-ig ilrn rvaard-e Hen-
d-riks.

r'[rjarr, zegj Henclriks, rrals ik nu een stomme streek zou ui-tha]en zou er na-
tuurlijk tussen ons een blljvend-e ve::wi;d.ering komen"rt

rrVerwijd-eri-ng?r', roept zij, even verbaascl als geamuseerd., rrjoch hoepel op, ik
heb niks met je te schaften."

rrMaar we zouden toch zoveel voor elkaar k..::rnen betekenen"rroept hij. I'Ik heb
zo het een en ander geleerd. en zou je bij een huwel-ijk zo uitstekend kurrrren lei-
den. "

'ÍLeiden?", proest d.e jonged.ochter, "Iinul- hoepel op. Je d-enkt zeker nog, dat
we in d-e tijd- van d.e hoepelrck en de lzouwelijke onmond-igheid- feven. Ik kan wel op
mezelf passen hoor. Leid-en? Dat kennen we. En ik in d,e keuken zeker. iviij niet ge-
zien hoorlrr

"Actier staking, bezetting", riepen d.e Amsterdanse jongelui in d.e straten
van Krommenie. A1 sof dat geen zaken zl1n, d-ie c1e arbeiders zélf te beslj-ssen heb-
ben, waarover alleen zrj zelf bes-Lissen lcÍnnen, onclat alleen zLj zelf er d.e konse-
kwenties van kumen overzien, omdat clergelijke dlngen ond-erd-elen vorrnen van hdn
strijd ( onder bepaald.e omstand-ighed"en), niet van d.ie der stud.enten.

Hoe zoud-en Hendriks en zi"in med-e-stucLenten wel kijken a1s op een gegeven dag
d,e arbeÍd.ers d.e Oud.emanhui-spoort binnend.rongen om d.e universiteit te bezetten?
Wat zoud-err ze er moeten d-oen? llet d.e senaat d-iscussiëren over d-e zel-fwerkzaatr
heid-? Het zou ze missshíen nog niet eens zo gek afgaan.

hlaar het echter om gaat is d.it, dat d.e zelfwe-rkzaa.nÈieid- en het beslissÍngs-
recht die in rt ged.ing zijn bij een bezett:rrrg varr d.e universiteit, het beslissings-
recht en de zelfwerkzaamhej-d" van d,e stud.enten zi-1n. Daar kunnen all-een zíj zélf
over praten, omd.at a:rd.ers d-e zel-fwerkzaffid. ver te zoeken zou \rrezen Maar zo
ligt het toch omgekeerd. ook in d.e be_d.rijven?
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IIARBEIDERSKONTROLE DtrR PRODUCTÏ

XtrZER DAGEN ontvÍngen wij een brief van een vriend. uit West-Ber1ijn. Hd ver-
teld.e ons, d.at hij en enkele ka.merad.en rn d-iscussie had.d-en gevoerd. over d.e beken-
de f euze van cle rrarbeid-erskontrole over d.e productieÍr. Toen hi- j zich oieper met
d.ie kwestie bezig hield- en er ook het een en arid-er over ging Lezen, was hij ge-
stuit op een uÍispraak van Ariion Parrrrekoek. DÍe kantte zich scherp tegen deze
zogenaand.e rrarbeiderskontrolel en bestempeld.e haar al s een 'tnieuw soort refor-
mismert. Yoor onze vriend- was het enigszins een verr:assing. In d-e kring waarin
hij verkeeri r'rord.t op 't ogenblik die l-euze van Ítarbeiderskontrolerr bijzond.er se-
rieus genonen en van grote betekenis geacht. Hoe zit d.at eigenlijk, vroeg hij ons,
kun je ons d.e red.enen rrraarom Pannekoek d.ie "arbeid.erskontrolerrafwijst niet eens
wat d.uid.elijker maken?

Wij hebben hem geant'r,toord-,dat rtarbeid-erskontrol-e over de productie'r een leu-
ze is, die voor het eerst d.oor d-e bolsjewiki werd a.arrgeheven in d.e loop van hei
Saar 1917. Door d.e Russische arbeid.ers werd zij geheel and.ers verstaan d.an zij
d.oor d-e bolsjewiki was bedoeld,. De arbeid.ers waïen aI op grote schaal en al vóór
oktober tot d.e onteigening oveïgegaan. Lenin had- echter geschreven, d.at hi; d-ie
onteigening niet zo belangrijk vond., de arbeid-erskontrole veel meer. Want, aldus
d-e red-enering van Lenin in zijn geschrift t'ZuJl-en C.e bolsjewiki d.e staatsmacht
in hand.en kulnen houd.en?'r, bij onteigerring werd. er nog niets georganiseerd.. Voor
Lenin namelijk was de revolutie bovenaf een organisatorisch, géén economisch
vraagstuk.

De praktijk van d.e arbeid.erskr:ntrole in Rusland. is d.eze geweest, 'dat er in
d.e praktijk níets van terecht kwam. Dat had een oorzaak, d-ie duid.elijk word.t, als
men l-uistert naar hetgeen d.e bolsjewiki daar zelf over r^,eten te vertellen.

rrDe arbeiderskontrolerr, hebben d.e bols jewistische economen Larin en Kritz-
man geschreven, ilwas zó bed,oel-d-, dat d-e ond.ernemers geen stappen zoud-en mogen
d.oen zond.er voorafgaand.e toestemming d.er bed-rijfsrad.en. De oktoberrevolutj-e
trachtte d.ie leuze te verwezenlijken.Het dekreet (over d.e arbeid"erskontrole - re-
d.actie n. & G. ).... verplichtto d,e ond-ernemers in all-e bed.rijven d.e kontrole van
d-e arbeiders in te voeren.'r

Dit is in zoverre klare taal, dat hieruit duidel|k blijkt, dat d-errarbeiders
kontrolerr betrekl<ing heeft op een maatschappelijke situatie, waa::in er enerzijd.s
kapitalisten zijn en and-erzijd,s arbeiclers, d.ie hen kontroleren iaoeten. Dat word.t
ook d.oor Trotzki niet bebwist als hij elf jaar later d-erratbeiderskontrolel aan-
beveelt voor het d.oor crisj-s en werkloosheid. geteÍsterd.e Duitsland. van rijkskan-
sel-ier Heinrlch BriÍning.

De rrarbeiderskontrol-err correspondeert naar: Trotzkits opvattÍngen 1) met een
soort rrd.ubbel-heerschappij in d-e Índ-ustrierr, met een rrovergangsregiem in d.e bed.rij-
ven, waarbij kapitalist en adininistratie buii;en d.e arbeid.eïs om niets meer l«lr-
nen d.oen, maar !/aarbij and-erzijCs d-e arbeid-ers. ". d.e... leid.ing niet veroverd- heb-
ben.rr

Wie zijn hier d.egenen, d.ie gekontrofeerd word-en? De ondernemers! Wie oefenen
de kontrole uit? De l-oonarbeiders, d.ie zeif nocir hurL arbeid.o noch hun productie
regelen en d,ie met kapitalistische meesters hebben te maken, omd,at het bestaan
van de l-oonarbeid- nu eenmaal het meesterschap van het kapitaal- over d,e l-oonar-
beid. voorop steIt. Men vraagt zich af , w6.t d-ie arbeid.ers eigenljjk kontroleren.

Trotzki heeft met d.ie vïaag géén mceite. I'Prod.uctiekosten en w-inst?r zegt hij
langs zijn neus weg al-s hij over een eventuel-e 'rarbej-d-erskontroletr in Briinings
Duitsl-anC komt te spreken. Dat is in zoverre een real-istische d.room als i-n de

t) l. Trotzki, rt!,Ias nun? Schicksal-sfragen ,i.es Deutschen Proletariatsr'1 Ferlijn
1932, blz, 101, 102 en 1O).
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loonarbeid. ind-erd.aad d-e productie van meerwaarde en winst ligt opgesloten. Maar
een d.room blijft het natuurlijk, want alleen in een d.room kan men zích voorstel-
len, d-at d.e arbeid.ersl d.i-e blijkbaar óe ondezrremeïs i-edere stap beletten lo:rurent
hen niet verhind-eren mstig (of misschien onrustig, maar dat verarrdert voor d.e

arbeiders totaal niets) met d.e meerwaard.eproductie voort te gaa.n.

trrlie d.ergelijke vreemd.e d.romen heeft, beleeft natuurliik een bitter ontwaken:
ofwel er blijkt, fut de arbeid.ers in werkelijkJreid- geen greintje heerschappÏ uft-
oefenen, ofwel er blijkt dat zij de heerschapptj van het kapitaal niet langer tole-
reren. Van dat faatste is ind.erd-aad in Rusfand- sprake geweestl totdat d.e bolsje-
wiki voor het arbej-d.ersoptred-en een stokje staken omd-at het niet strookte rnet

d.e bolsjewistische opvatting van d.e revolutie. Vandaar d.at Larin en KrÍtzmar[t
moeten toegeven, dat het id.ee van de |tarbeid-erskontroferr onuitvoerbaar r,ras.

Wat zíj, d,ie de rrarbeid.erskontroler voorstaan in feite lrrag'en is, dat men

zj-ch voorstell-e, d.at d.e bewoners van een huis op rn gegeven moment d.oor een
paar gewapende rovers tot afgifte van hr.rn eigend.ommen gedi*ongen word-en1 maar dat
d-ie bewoners tegelijkertijd. zorgvuld.ig ttkontroferenrr hoeveel er we1 door d.e ro-
vers j-n de wacht gesleept word.t...

ttEen ogenbl-ik al-stebl-ieftr' , zolt [rotzki stellig uitroepen a1s hij nog tot d.e

fevenden behoord.e. rrDat is een onjuist beeId" van d.e situatie, want d-e positie
van d.e d.ieven is, hr:n wapenen ten spijtl toch mind-er sterk d.an zij weI lijkt. Bui-
ten op straat word.en d.e rovers reed.s ontwapend. Er is zoiets als een rproletari-
sche revolutief aa.rr d.e gang. Om die red.en heerst er in d-e bed.rijven rn overgangs-
regiem...rr

Een overgang naar wat?[rotzki antwoord.t intUas nul?'r: rrNaar d,e ]eiding van
d.e productie door d.e staat.rrfn 6én adem voegt hij er aan toe, d-at zuJks d.e ont:
eigening der kapitalisten betekent.

ïnd,ien Parmekoek nog geleefd. had., zou hij hier opmerken, d-at d.e kapitalisten
mogelijk onteigend word.en, maar dat d.it niet d.e bevrijtiing van d.e arbeidersklasse
betekent, omd.at d.e loonarbeid. niet word.t opgeheven. Opheffing van de foonarbeid
wil zeggen, d.at d.e scheÍd.ing tussen arbeid-eïs en productiemid-d.eLen en daa.:mnee de

scheiöing tussen d.e arbej.d.ers en d.e producten r^rordt opgeheven. \alant d.an eerst is
d-e arbeid.erskfasse niet meer genood.zaakt haar arbeid.skracht tegen waren te rui-
fen v1a d.e omweg over de algemene waaï varr het geld-. Bij opheffing van de foon-
arbeid. regelt niet d-e staat d.e productie, maar word.t d-ie d.oor de arbeiders zelf
geregeld-.

Trotzki schrijft in zijn reed.s geciteerd. boekje, d.at d.e leuze van d-errar-
beid.erskontrole zekere d.e.Len van het kleirrburgerd.om met de arbeid.ersklasse za,L

verzoenen. In die red.enering is d.e rrarbeiderskontrole" als d,oekje voor.het bloe-
d.en in d,e plaats gekomen van de onteigening en het zelfbeheer d.er bed.rfi1rën door
d.e arbeid-ers. Is het d.an verrpond-erlijk, d.at Pannekoek van een rtnieuw refomisrnerr
gesproken heeft?


