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rrTOEld DE arbeid.ers en arbeidsters van d.e íirme JAEGER in d.e Normand.i-
sche stad- Caen d.eze woensdagmorgen bij de fabriek kwamen,vond.en zij d-e poor-
ten gesloten....." Zó begt-nt een krantenverslag, d.at d-ezer dagen verscheen
ín een te Caen uitgegeven plaatsetÍjk d.agbJ-ad.. Het heeft betrekking op het
verlocp van een stuk klassenstrijC, dat op zichzeLf niet bij zonö.er spectacu-
]air rqas , rnaàT nietlemin toch wel belangwekkend., omdat het zo duidel-ijk d"e-
monstreerd-e, dat er in een gevecht a1 tijd twee partijen zijn en dat de pa-
troons van hun kant d.e kl-assestrijd- niet nin6sr heftig voeren dan de arbei-
ders.

Uj-t het bewuste krantenversiag blijkt, d-at aan de gebeurtenissen van
d.ie bewuste woensd-ag een fel-ie actie vooraf was gegaan. Jaeger is een be-
d.rijf, dat snelheidsmeters en dashboard-apparatuuï voor auto's maakt) o.a.
voor R.enault, Citro'dn en Peugeot, d-e d.rie grote I'ranse automobielbed-rijven.
JÀEGER heeft twee fabrieken: één in Caen'en éón in het onder de rook van
Pari js gelegen Leval-tois. Voor preci-es hetzel-fde werk vrord-en de arbeid.ers
in Caen mi.nd-er betaald dan d-ie in l,evalfois. Het personeel van d.e fabriek
te Leval-l-ois krijgt een reisvergoed.ir.:.g, het personeel van de fabriek in
Caen krijgt d-ie reisver:goed.ing niet. ne f abriek ln Leval-lois heeít een kan-
tine, die in Caen ontbreekt. Enzovoorts, enzovcorts.

ne verschillen vormrien de aanleid-ing tot een staklng, die gesteund- werd.
d.oor d-e kathol-ieke vakber+eging (Clln ) . Af gevaard.igd.en van het personeel
spraken net d.e directie, die van geen toegeven cf inwil-liging van d,e eisen
wiIde '.reten en d.ie dreigde inet ontsiagen.

ttWlj \^/aren't, verklaarde de d.irect:-e, 'rtoch aL van plan het bed.rijf te
reorganiseren. Bepaalde prooucten willen wij in d-e toekomst niet meer ver-
vaard.igen. Wij r,rii11en ons specialiseren, terwille van d-e ef ficlency.'t Tegen-
over een journalist -ran d.e bewuste krant gaf nen te kennen (of d.eed. nien I t
voorkomen)alsof d.e sluiti-ng van de Caense Í'abriek terwil-l-e van die reorga-
nisaij-e \ías geschied.. Men v/as van plan een (gese1 ecteerd) aantal arbeid,ers
weer binnen te 1aten, zodra Ce voorrad.en zouden zijn opgenomen, enz, Voor
d.ie voorraad.-telling werden enkele personeel-sled.en ook die woensdagmorgen
binnengel at en.

Het Franse ministerie van Àrbeid (mede-belanghebbende bij d-e tr'ranse au-
to-ind.usirie ) heef t zlch rnet d.e zaak bemoeid..De uitsluiting d.uurde slechts
één dag" lvlaar de stri jd. was - uiteraard - gebroken" Ond.er d.e arbeiders, zo
vernemen wij:ran een makker uit Caen, vraagt men zich nu af, of d.e CFDI met
opzet d.e stalcing heeft gestimuleerd om de directie d-e gelegenhei-d- te geven
Itaar reorganisatieplan zonder al.. te veel weerstand door te voeren"
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Àl-s het za is, d.at d-e heer Oolbekkink
vanuit een i-d.eo1ogj-e zonder meerrdan kan hij
ten laten horen. Er r,rordt namelijk a I t
d.oet weinig ter zake - vanuit een id.eologie

CRIIICUS

ZELDEN zíjn wíj zó verbijsterd- geweest a1s bij het fezen van d.e ontboeze-
i:ning1 d.Íe d-e heer H. J. Oolbekkink, d-e filmrecensent van t'Het Parool'r on-
langs aan d-e eerste jaren van de Hussische f ilr*industrie gewijd. heef t. rrFil-
men vanuit een id-eologie'r was zLi getiteld-. De strekking kr,ram hierop neer,
d.at men - bij all-. artistieke 1of,d-ie men regisseurs a.Is Eisenstein en Poe-
dowkin toe moet zwaaten - op d-e inhoud van hun prod.ukten cp zi.]n minst kri-
tisch toe moet zien en dat'rhet geen kwaad- kan te bed.enkenrd.at íi1men van-
uit een ideologie die het ind.ividu ondergescnikt maakt aan het coll-ectief
slechts aan é6n kant aanvaardbaar is; d.e buitenkant "tl

Eld.ers tn zi.jn korte siuk j e, waarvan d,e zo juist geciteerde woord.en I t
slot en d.e conclusie voïmen, .zegt Oolbekkink: t'.. o afgezien van de vormge-
ving zijn alle d.rie de films (41" tu, gelegenheid. van een Russische filmweek
in 't Amsterd.amse Cinetol-theater werCen vertoond.) :-ntroud.el-ijk gezi-en voor-
beel-Cen van een onomwond-en 'rkarwatserigerr propagand,arin het genre van rrwie
niet horen wil- moet maar voelen. r'

En om hem nog even aan het woorci te laten, hij zegt ergens ó6W.trtIk ben
geen historicus en ik kan gewoon niet beooroelen in hceverre d.e geschied.e-
nis is vertekend" in bijvoorbeeld. rrPantserkruiser Potenkin'r.

Laat ons: oI1] vooral- niet rnis te worden verstaan, wat d-at laatste be-
treft, hier maar d.ad.elijk duid,elijk vaststel-1en, oat de historie intrPotem-
ki-nrr i-nd.erd.aad. vertekend i-s, zoal-s d.e historie a 1 t i j d. in een fil-m nu
eenmaal- onvermijdelijk vertekend wordt. EÍsenstein heefi haa.r, dat rnoet er
dÍrect aan worden toegevoegd, oneindig mind.er vertekend- dan ooit ged.aan is
door d.e zogenaam.de -historief ilmers in Hollywood, in Rene of in Boulogne
sur Seine,om maal te zwi.jgen van l\Teubabelsbe:rgrrnaar vertekend i s zij. Àn-
ders echter d.an Ool-bekkink schijnt te inenen, heeft dót cp ztchzelf weinig
te maken met rrhet íilmen vanuit een icleologierr.

i{at nu die id,eologie aangaai, hi j d.rukt ztcb, wat d.at punt betref t niet
helemaal o-uid.elj-jk ult. Àfgaande op d.e trtel- ztjner beschouwing zou men ge-
neigd ziin te veronderstellen, d.at hi; bezwaren heeft tegen het I'fil-men van-
uit een id-eologie'r zond-er meer. De slotzÍn van ztjn arti-ke1 wekt d.uid.elijk
d,e ind.ruk, d-at hij d.aartegen afleen maar bez.rraat maakt, indien het om een
id.eologie gaat, Cíe het inoivÍdu ond-ergeschikt maak'a aan het collectief.

bezwaar heeft tegen het filmen
te kust en te keur zijn protes-

ij d - bewust of onbewust, d.at
gefi1md.. De cinematografie al-s

cu1 tuurprod.uct is onverbrekelijk met d-e op rn gegeven moment bestaand.e cul--
tuur verbond.en' trtreersp1ege1t a,1tijd,, direct of ind.irect, d.e maatschappij
in welker schoot zij tot stand. komt.

Als de heer 0'J-bekkink al-i één maar bezwaar heef t tegen het f ilmen van-
uit een i-deologie, d-ie het ind.ividu ond.ergeschj-kt maakt aan het collectief ,
d.an is hij op verkeerd. spoor, wanneer hjj uit dien hoofde protest aantekent
tegen Eisensteinrs I'Potemkin". In die rolprent namel-i jk word.t het individu
niet ond.ergeschi-kt g e m a a k t aan 't collectief , om de eenvoud.ige re-
den, d.at Eisenstein z4n camera gericht heef t op een historisch proces, d-at
aI s proces d-óórd.oor juist gekenmerkt word.t, dat d.e m a s s a op het his-
torische toneel de plaats inneemt van de enkeling. Dat Ís niet d-e schul-d
van Eisenstein en nog mind.er d.ie van rtd,e vroege Sowjetleid-ers", d-at is nu
eenmaal- het wezenskenmerk van ied.ere revolutionaire periode.Juist voor zo-
ver in Eisensteinrs rtPotemkinrr d-e massa zélf op het witte d-oek verschijnt,
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juist in zoverre is hi.j waarheid.sgetrouw. En zó groot is hetrrwaarheidsge-
halte"vanrrPotemki-n - iets geheel and-ers d.an d.e historische juistheid er-
van - d,at d.e fil-n een strekking, zo men wi1 eentrid,eologierr, krijgt, di-e
volstrekt tegengesteld en tegenstrijd.ig is aan d.e ideologie van het bolsje-
wi sme.

ÀIs er één d.ing is, dat Eisensteinrs 'rPotemkinrr irr beeld. brengt, d.an
is het we1 d-it: dat d.e revol-utie door d.e massa gemaakt wordt. Als er 6én
d.ing is, d.at het bolsjewisme ons poogt diets te maken, d.an wet d.it: dat d.e
massa d.e revolutie niet kón maken, dat d.e opstand- een rrkunst'r is, d.ie haar
door rn I'elite" van beroepsrevol-utionairen moet word.en geleerd, rrberoeps-
revolutionaj-renrr, d.ie,wil er van zof n opstand. of revolutie iiberhaupt spra-ke zijn, vooraan moeten marcheren en het spit af moeten bijten.

Bolsjewistische propagand.a zou een film al-s I'Potemkinrr bevatten, i-n-
d-j-en men er een tot d.e'relite'r behorend.e bol-sjewistische kern aan het werk
zà82 d.ie d-e opstand, voorbereid.d.e. Zo d.at het geval ware, zou zij in strijd.
met d.e historische waarheid. zi- jn, met de feiteli jkheid., dat ienin zelf , in
d,e d.agen van de opstand. op d.e Zwarte Zeevl-oot in een vranhopige brief aan
Maxim Gorki op Caprl vaststeld.e, d.at iedere vorm van 'rorganisatierr ontbrak
en dat zulks ilom te huilen" was. I{aar in'rPoternkin'r zoal-s de film vervaar-
d,igd, is, ziet men hoe enkelingen aanvankelijk, tallozen vervolgens, op de
kad,emuren van Od.essa tot een massa worden. 116ér nog d.an d.e beroemd. geble-
ven "trappenscenerr met d.e Ín de menigte schietend.e kozakken ztjn d.ie beel-
den, met de opzwepende muziek van bekend.e revo1utionaire l-iederen aIs rit-
mische begeleid.ing en d.e opmarcherend.e nenigte, voor ons de fascinerendste
uit Eisensteinrs rolprent. D66r wordt in enkel-e tientallen meters cell-u-
loid- d,e hele Leninistische revolutie-theorie overhoop gegooid. met een ge-
we1d, dat zijn kracht enkel en alleen maar aan d.e maatschappeJ-ijke werkelljk-
heid kan ontlenen.

lfiet aan d-e maatschappelijke werkelijkhej-d. van het jaar 1925 overigens,
het Jaar, waarj-n I'Potemkin" tot stand- kwam. VIat in d-e film nó-werkt - ge-
lijk er zo vaak bi-) cul-tuurprodukten van nówerking in d.eze zin sprake is -
d.at is de werkel-i jkheid. van de eerste revolut j-e jaren , waarin d,e massar s
handeld.en en d-e bol-sjewiki - nood.ged-wongen - moesten volgen. De paradox,
d.at rn film met een aan de bolsjewistische visie en mythe tegenovergestel-
d.e kijk op het revol-uiieproces in het bolsjewistische Rusland- tot stand, kon
komen, behoort tot d.e tegenstri jd.ighed,en e waaraan ied.ere revol-utie rijk is.
Schijnbare tegenstrijdlgheden, waarvan de verkl-aring in bovenstaand.e zinnen
opgesloten 1igt.

Een paar jaren later en d.e rrPotemkintrd.ie wij kennen zou níet meer in
d.eze vorm gerealiseerd. kunnen zijn. In 192! is d-e massa al lang van het to-
neel verd-wenen,d,oor d.e bol-s jewi-ki d.aarvan verjaagd,. De Trolka van Sinowjef ,
Kamenef en Sta1in regeert het 1and.; '1 jaar nog en de Stalinistische peri-

od.e neemt een aanvang. Natuurlijk laat zíj haar sporen nd 6ók in d.e filmin-dustrie. Wat Eisenstein en Poed.owkin dón nog filmen zijn prullen, uit ieder
oogpunt bezien, ó6k uit kunstzinnig oogpunt,

Om nog even naar onze heer Oolbekkink terug te keren:a1s hij j-n zijn ar-
tikelt je opmerkt, d.at d.e kapitein .uan onze pantserkruiser uit zelfverd.edi-glng een matrcos d.ood.schiet en d.at het d.erhalverrsimplistische d.ialectiekrlis om in een ond.ertitel te vermelden, d.at hij doorrrbeulshand,enrtis gesneu-
veld,d-an vragen wij ons in gemoede af of rt hem d.an ontgaan isrd.at dà aan-
val- d-er matrozen op d.e officieren voor hen een keuze tussen dood. en l-evenwas, omd'at d,e off icieren gereed. stond-en hen ( ond.er een zeild.oek) d.oor een
executiepeloton aan stukken te laten fusilleren. Maar goed-rmi-sschien hééft
de heer Ool-bekkink juist bij d.ie scene zttten slapen. Dan nog, wat heeft f n
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ond.erschriftrwaarvan hem d.e zin ontgaan is met 'rdialectiekt' te maken, zorl.-
den wij we1 eens willen weten. líet,zo weinig als d,e Leninistische fÍlosofie
er mee te maken heeft. Maar d-aar heeft de heer Oolbekkink geen weet van en
omdat hij het woordrrd,ialectiek'r uit de mond d.er bol-sjewiki weI eens heeft
vernomen,achtte hij het i,relItd.eskund.i-grrstaan het - te ongelegener plaats -te laten valIen. Helaas, het ef f ect van zoiets is altijd. orngekeerd. aan het-
geen rlen er van verwacht.

E

HET IS ALTIJD aI zo geweest - en bepaald niet zonder reden - d.at velen
er moeite mee hebben scherp te ond.erscheiden tussen de rad-enbeweging en de
bewegingen voor de ra.den. De laatsten zijn massa-bewegi-ngen, d.ie z1ch vanaf
een bepaald. tijd.stip in 't kapitalisme hebben voorged,aan en ztch d.a,arin se-
d.ertd-ien met onregelmatige tussenpozen, soms zéér geprononceerd., soms mÍn-
d.er gemakkelijk herkenbaar, ztjn b I U v e n vcordoen. Bewegingen voor de
rad.en waïen d.e acties van d.e itusslsche arbejjes§ (niet d.ie van d.e bolsjewi-
ki) uit d.e laren 1)11 en 1!18, van Ce Duitse-arte-l3egs in d-e herfst van rt
laatstgenoemd.e jaar, van de aibej-d.ers 1n het Roergebied. 1n de l-ente van
1920, van de matrozen (1e"s, urfr"ia""") in Kroonstad. in het voorjaar van
1921 " Bewegingen voor de rad.en waren óót d.e opstand. d.er Oost-Duitse arbei-
d-ers van juni 1951, van d.e Hongaarse arbeiders in d.e herfst van 1)J6 en d.e
aanvang van '57. De rad.enbeweging daarentegen is héó1 wat anders. l,len zou
haar kunnen d.efiniëren als d-e publicistische- en theoretische werkzaamheid.
van een betrehkeli jk kl eín a,anl,a1 mensen, d-at d.it net elkaar gemeen heeft,
dat ztj aan de ber,regingen voor de raden 'n zé6r bepaalde betekenis hechten.
De rad.enbeweging' kenmerkt ztch. d.aarcloor, dat ztj in d.e bewegingen voor de
raoen de toekomstige vorm van het arbeidersoptred.en z:-et,

Bewegingen voor de raden zijn hl assegevechten, stukken kl assenstrijd. De
rad,enbeweging huld.igt de opvatting, dat het hoe langer hoe meer duideli jk
wordt , d.at de arbeid.ers, wanneefr zt) tn actie komen, I^/arineer zij d.e klassen-
strijd- voeren, aan hun optreden, aan hun strijC., a1 leen nog naar de vorno van
een beweging vpor cle rad.en l,,unnen g'even. De rad.enbeweg'ing meent, op grond.
van d.e feiten van a]le cla3', dat de partijen en vakvereniglngen géén strijd.
voor de arbeiciers meer kunn-on voeren en dat in d.e plaats van de rrïoegere
strijdvorrn een óndere is getreden: die van de arbeir ers zé1f narnelijk, geor-
ganiseerd in hun comltéis van actie, waarvan - of ze ztcbt d-aar nu van be-
wust ztjn of niet - d,e rad-envorm kl eef t.

\'Íie deze ding,en scherp voor ogen heeft zal ,al naar zijn aard, ztch vro-
ntakent zíclt ergeren of zijn schouders ophalen bli het 1ezén van al-l-e on-
d.ie op gezetie tijden d.oor een reeks'van auteurs omtrent d.it soort za-

te berde r.rordt gebracht.
De laatste konteet aan d-e nachthe:lel der d.uistere kritiek is Ger Harm-

d-ie in het oktobernummer van "Buiten d.e Perken'r een serie opmerkingen
het radencomnunj-sme en de massa-actie gemaakt heeft, die nen in het

1)6J voor onrnogelljk had gehouden.
Hij zegt daar bijvoorbeeld, ciat de groep van d.e Rad.encommunisten. . .

"zich afwend.d.e van de georgani-seerde politieke en eco-
nor:ische strijd.. Deelname aan parlcrnent en vakbeweging
\,{ezen zt) af ; 1rr d,e bedrijven zel-f moesten de arbeid.ers
zi'ch organiseren en eigen strijd.leid-ingen kiezen.rf

De 'roord.keus, waaïvan Ger Harmsen zich hier bed-ient, laat er geen enke-
Ie twi-jfel oyer, dat hij qr met rneesterschap in g'eslaagd is de d.ingen pre-
cies op hun kop te zetten. 1/endd.en índerd.aad. d.e Rad.encommunisten zich af
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ran de georganÍseerde politieke- en economische strljd., dat wiI zeggen van
d.e partijen en vakvereni-gingen? Nee, d.e arbeid.ers d.ed.en dat. De Rad,enconmu-
nisten trokken uit d.at f eit een bepaald-e konsekwentie!

Hebben z:-ch noemend.e Rad.encommunisten ooit beweerd, d-at d.e arbeiders
zich in de bed.rijven zelf moesten organi-seren en dat zij hun eigen strijd.lei-
d.ingen moesten kiezen? Ja, misschien zijn er we1 eens een paar geluiden in
d.ie richting geweest. Men heeft ze onder and-ere vernomen van de kant der
in d.e dertiger jaren besta,ande, lang ter ziele zi jnde l(intcse) À( rbeid.ers)
O(ppositie) van Sirach. Ilen heef t ze in de al-lerjongste tijd. mogelijk we1
eens opni euw beluisterd i-n het bJ-ad. ItSpartacusrr. .. I"iaar dergeli jke geluiden
zi-Tn zowel toentertijd. al s nu door " echte" (men p"rmittere ons d.íe tern) al--
tijd- terstond met scherpte becritiseerd-. Ger Harmsen vergj-st zich dan ook
bepaaId., wanneer hi j verkond-igt, dat het 'rrestant je'r van de Radencommunis-
ten zich rond. het bl-ad-'rspartacusn heeft gegroepeerd.. Het is veeleer zo in
onze ogen, d-at men in het huid.ige b1ad, rtSpartacus'r nog een fl-ink restant
oud.e parti j-opvattingen aantref t. Ivlaar het is hier niet de plaats om daar
nad.er op in te gaan,d.es te mind-er, omdat de vergissing van Harmsen wél be-
grijpelijk i-s. ,,/ie, zoals hij, d.e rad.enber.reging niet ként, kan haar natuurlijk
ook niet hérkennen.

Hoe d.it al-les zij, waarom Yiet gaat natuurlijk is d.it, d-at d-e Rad-encommu-
nisten niet tot de arbeiders zeiden of zeggen, d.at zii zich in de bedrijven
moeten organiseren en hun eigen strijd.leidingen l<iezen. De arbeid-ers d, e -
d, e n het eenvoudig en ztj doen het nog dagelijks. De Radencommunisten
hebben nooit iets and-ers getracht dan d.ie feiten te verstaan en maatschap-
pe1{k te verklaren.

Voor Ger Harmsen is het kennel-1jk belangrijk of de Rad.encommunisten een
klein groepje vormen dan wel een machtige beweging.Voor ons Rad.encommunis-
ten is all-een maar belangrijk, wat of d.e arbeiders in de praktijk van de
klassenstrijd. d.oen en hoe men dat te begrijpen heeft. \,IiL Ger Harmsen soms
ber,yeren dat de arbeiders wat ónd-ers doen d.an zich nu aI trentallen jaren
in d-e bed.ri jven in 'twif de" stakingscomitérs eigen strÍjdleid.ingen scheppen?
A1s hij <lat lnd,erJaad r,i1l-, houd.t natuurlijk all-es op"

Overigens: d.e hierboven d,oor ons geclteeïc'ie uitspraak van Ger Harmsen
i-s bepaald. niet d.e enige krasse bertering, waaraan hij zich te buiten gaat.
Hij speelt I t - zonder spcor van bewljs overigens - klaar aan de ilad.encommu-
nísti:.uhe (t"es: marxistische) analyse van d-e Russische revolutie, d.ie d.e-
ze omwentefing aIs 'n "burgerlijke" ontmaskert (Harmsen spreekt ten onrech-
te van een kritiek inplaats van haai. 'n analyse te noemen! ) een tranarchis-
tische inslagrr te ontvraren en hii schririf t zond.er blikken of blozen neer, dat
zowel bij d.e Rad.encommunisten al s bij Rosa Luxemburg

'reen bi jna mysti-ek geloof in de spcntane revolutionaire
creativiteit van de arbeid-'ersklasse l-eef t".

Dat d-e zogenaamde spontaniteitstheorie van ilosa Luxemburg niets an-
ders is dait d.e conclusÍe uit feitelijkheden, d.at z\i telkens en telkens weer
en zond.er ooit moe ie worden ( o " a. in haar "l'lassastaking, partij en vakver-
enigingen" ) di-- f e j-tef i jkheden naar voren bracht, ze rangschikte, onder-
zocb,t, rubri-ceerde, kortom wetenschappeJ-ijl< vorr,rerkte: d.at is bJ-ijkbaar voor
Ger Harmsen een boek net zevell zeg'elen gebleven. ZoaLs het voor hem kenne-
lijk ook verborgen is gebleven, d.at C.e Radencommunisten over spontane ac-
ties nimmer hebben gepraat op de manierrr{aarop men van een geloof aan }Íon-
oeren blijk geeft, màeÍ met feiten en nog eens feiten.'nió feiten"zijn, het
ztj toegegeven,niet zo opwekkend voor de parti.jpol-itici r noch voor de vakbe-
wegingsbureaucraten, noch voor d.e anarchisten. iuiaar d,aar kunnen natuurli jk
noch d,ie feiten, noch d.e Radencommunisten iets aan doen.
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ONZE LEZERS zulLen zich herinneren, dat wij in nummer ) van september
j.1. van 'rDaad. en Ged.achtert i-n het artikel "Anarchisme van boven afrr ons
hebben gekeerd tegen de opvattingen van r,/. de LobeL in 'tDe Vrije", 6at het
pauperisme de rnotor van verzet en revol-utie zou zijn geweest. i,/ij voel-en de
nood-zaak nog eens op d.ie k,,restie terug te komen, omd.at deze opvattlng niet
al-l-een bÍj anarchisten van "De \rrÍje" te vind.en is,d.och ook bij zeer vel_e &fl-
C.ere social-istisch georiënteerd.en. Ja, het is eigenlijk ook d.e opvatting vaJ]
de sociaal--d.emocratie. Ook d,ie weet ons steed.s weer te vertellen, d.at een
kfeine eeuw terug d.e arbeid.ers ten strijd-e trokicen tegen d.e vresel-ijke uit-
buiting en el-1ende.

Dat het niet waar is, clat het pauperi-sme de motor van verzet en revo-
lutle is bewijst d.e praktÍjk. Niemand. kan immers volhoud-en, d.at d,e arbeiders
van d-e Verenigd.e Staten en van de iVest-Europese l-anden momenteel aIs pau-
pers 1even. Toch komen ze steed.s weer in verzet. Derr.luil-d-errstakingen zijn
een d.usd.anig probleem voor d-e heersenCe klasse, d.at men ziclt er dagelÍ jks
het hoofd. over breekt.

Wil zijn echter niet d-e enigen, d.ie belreren dat het pauperisme inplaats
van de motor eerd.er een ïem op het verzet is. Bekend, zijn d-e woord,en van
Henriette ,1o1anc1 Hols L:

rrWie heenbuigt over d-e bceken en brochures t wààTin de toestand.
van het ned,erl-and.se proletariaat ged.urend.e d.e eerste d.rie kwart
der 1lde eeuw r'rord.t beschreven, voel-t zrch d.e keel toeknijpen van
l-eed-. Hii ziet d-e onej-nciige jai:mer van hond.erd,dui zenden mensel:.jke
l/ezens voor zich oplevenrhij ziet hun zwakke leclen, hun minne ge-
stalten, hqn grauwe aangeztcb.ten, hun c.oífe ogen getekend. met d-e
stenpel der af zichtelljke gebiedster, zte zij al-len zond,er kans op
bevrijding toebehoord.en: d.e eifend-e. Geslachi na geslacht werd.
geborenr leef c1e en stierf , zonder een andere l-evensinhoud. te heb-
ben gekend. dan zorg voor d-e vervuj-ling d.er grofste rqateriéIe be-
ho ef ten, en een and.ere vreugde dan zinnelijlce bed,welming. Hun eI-
1end.e was níe.t d.ie van d.e rnoderne lroletariër, voor wie uit de
bitterheid d.e:r onvervulde behoeften net,rerzet ontstaat d.at ver-
heft, d.e hoop clie verzacht, de genieenschapszi-n d,ie vered.elt. Hun
el-l-encle uas clie van siompzt-nrLige schepselen, zwak t-n lrchamelljke,
fysieke r nog z,tal;ker in geesteli jke krachten, 1ijd.end. zond.er uit-
ztchl' en \rarl hun d-egradatie onbewust........., ("Kapi_taar en ar-
beid in lTed.ertandrr, blz. 112) .

Dit citaat spreekt voor ztchzel-f. Het rekent grond.ig af met het
sprookje van het pauperisne ars de motor van verzet en revorutie.

Doch niet al-leen bij H. Rol-and. llotst, d-och ook bij and.eren komen we d.e
opvatting tegen, dat cle arbeid.ers een bepaald.e mate van stoffelijke we1-
stand. l:roeten hebben bereikt om tot daad.werl<elijk verzet over te kunnen gaan.
ïee1 duidelijk wordt dit gezegd in VI\rAT'S GEILLUSTREIRDE ENCyCLOptrDIE
(uitgave 191O). Daar lezen we ond-er 'rSocj_alisrneil o.a.:

rfEvenwel- heeft d.e arbeid.ersi<l-asse (het proletari-aat = kl-asse zon-
d.er bezit buiten L'taar ej-gen arbeid.skracht) met d.e bourgeoisie
geneen d.at zij een zekeïe graad van stoffelijke welstand. moet heb-
ben bereikt, al-vorens zij een krachtige bewegi-ng tot hervorming
van haar maatschappelijke positie kan beglnnen. Het woord. van De
Tocqueville is behend,, dat d-e tr'ranse tderde stand. I zijn ketenen
nooit zo zeer heeft verfoeid als toen zij het lichtste te clragen
waren. Evenzo zegt d.e behoud,end.e ekonomiÀt Leroy Beaulieu (Qués-



-7-

tion Ouvrière, 1871, uitg. 1899, btz, 5OB/g)z 'Men kan met ze-
kerheid- beweren dat onder d.e arbeid-ers d.ie het sterkste neigen
tot het kommunisme, juist d-ie zijn waarvan het lot het meest ver-
zekerd. is.r Yan zijn kant getuigt de bekende ond-erzoeker van d.e
toestand. d.er arbeid.ende bevol-king te Lond.en, d.at ontevred.enheid.
om een maatschappeli jk eff ekt te hebben, rd-oorvlamd. moet zijn met
d.e kleuren van d.e hoop' (f,:-fe and, Labour, enz, fX 21il. inder-
daad leert de geschied.enis van d-e hed.end.aagse arbeid.ersbeweging
d.at d.e uitersten van gebrek en el-l-end,e zelden of nooit gepaard
gaan met enig d.aad.werkelijk verzet of zel-fs met de bewustgerororden
behoef te aan verbetering.rr
Di-t is zo duid.elijk, d.at het eÍgenlijk nj-et voor verbeteri-ng vatbaar is.

Het rekent niet all-een af met het sprook j e, d.at het pauperisme d.e motor
van Yerzet en revolutie was, maar tevens met d.e wijd. verbreide opvatting in
d.e oud.e arbeíd.ersbeweging, dat d.e hervormi-ngen binnen het raam van het ka-pitalisme (tret bewoonbaar maken van het kapital-isme voor ae arleiaers)
d.oor het proletariaat op het kapital-isme d-oor strijd. zijn veroverd,Als men
de schild-ering van d.e toestand. van het prol etariaat d.oor H. Roland- Holst
a1s juist erkend., d.an is het zond.er meer d-uid,elijk , d.at een dergelijk prole-
tariaat niets op het kapitalisme kon veroveren. Dat er bij zorn arbeld.e""-
klasse van d.aad.werkelijk verzet en strijd. geen sprake tcon ziln. Dat houd.t d.an
tevens in, dat d.e verbeteringen binnen het raam van het kapitalisme, w3;a1r-
d-oor de arbeid.ers uit hun ergste el-Lend.e werden opgeheven, a11een maar van
de boulgeoisie zéLf kond.en konen. Dit iuord.t d.an ook in Vivat's Enrycloped.ie
gezegd. op dezelfd.e pagina als het voorgaande:

rrEr kwam bij d.at
kinderen, vroui,ren

de moord.d.ad.ige uitbuiting van het fabrieksvol-k;
en mannen, zo zeer d.e al-gemene belangen van d.e

le€_er-U4_e_Àl_assC begon aan te tasten,dat van alle kanten een ak-
tie voor sociaLe wetgevj-ng zichtbaar werd.."(Onderstreplng D & G)

Dus niet uit menseli jke of Christelijke overwegingen ijverd-e de vooruitstre-
vend.e bourgeoj-sie voor d.e opheffing van de ergste ell-ende, maar uit puur
eigenbelang. ivlarx zegt daanover in .tDas Kapitaltr, eerste deel-:

rrlndien het tRé91 ement Organiquer d.er Donauvorstendommen een po-
sitieve uitd.rukking ruas van d.e geeuwhonger naar meerarbeid., d.ie
ieder artikel wettig maakt, dan zijn d-e Engelse fabriekswetten d.e
negatieve uitdrukking van dezelfd.e geeuwhonger. Deze wetten be-
teugelen d-e drang van het kapitaal naaï overmatige uitzuiging
van d.e arbeid-skracht d.oor rn gedwongen beperl<ing van d-e arbeid-s-
dag van staatswege, en wel door een staat, waarin kapitalist
en land.heer regeren" Àfgezien van een dage1i jks aanzwellend,e ar-
beid.ersbetreg d.e fabrieksarbeid- voorge-
schreven d.oo (ond.erstreping D.J-il,
clie d.e guano ortte op d.e Engelse ak-
kers. Dezelfde blind.e roofgierigheid, wel-ke in het ene geval d.e
aarde uitput, had. in het and.ere d.e levenskracht d.es volks in de
wortel aangetast.Period.iek optred.end,e besmettelijke ziekten spra-
ken hier even d,uid.eldk a1s d.e afnemend-e lengtemaat van d.e solda-
ten in Duitsl-anC en Frankrijk.rr

Ook d-it is d.uj-d-elijke taal , rdaar we niets aan toe te voegen hebben. We von-
d.en de hier gebrachte citaten belangrijk genoeg om onze lezers ermee kennis
te laten maken.
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E-y- g -l- --È- e_t_5_e_!_:

OYER HtrT BIJZ ONDERE HET ALGEMEN EE}T

Jozef Dietzgen heef t in 'rHet Wezen d.er Menseli jke Hoofd.arbeid,rr
ons l-aten ztenz dat het menselijk d-enkvermogen met het algemene of
abstracte der objecten werktl onder objecten te verstaan al-l-es wat
zintuigelijk word.t waargenomen. Hierond-er valt ook het d,enken zelf "Ook het d.enken zel-f wordt zintuigeli jk lraargenomen en d,oor het
r,rensel-i jk clenkverrlogen geabstraheerd- tot het algemene, d,e abstrac-
tie of het begrip d.aarvan. Een vraag d-ie hier all-icht opkomt is:
Hoe kan het d,enkvermogen, dat met Iouter abstracties werkt, bijzon-
d.ere of concrete d.ingen aa,nd.uid.en? Dit word.t hierond.er nad.er aan-getoond.. _ o _

Daar elk begrip het algemene, of de abstractie is van een aantal waar-
nemingenr rnoet elk begrip, wil het begrepen r^rorden, op d.eze liaarnemj-ngen
terug te voeren zijn. Is het dat nÍet, dan is het inhoudsl-oos en bilgevótg
geen begrip en niets meer d.an een uond.klank of een onbegrijpelÍjk schriftte-
ken. Zo 1s dan d,e taal een geord-end.e reprod,uctie van d.e werkelijkheid- in de
vorm van abstracties. 1 )

Men zal- hebben opgemerkt, d.at het woord. 'rabstract" hier niet dezef fde
betekenis heeft aI s in d.e taatkund.e. fn d.e taal-wetenschap b.v. is thuis'r
concreet en rrgezond.heid.'r abstract. Maar voor d.e d-enkkunde zÍjn beide ab-
stract. l,niaarom de taatkund-e deze indeling maakt zul1en wij nu niet ond.er-
zoeken. Maar wij zul_1en u,él- uitleggen tiaaram het woord, rrhuis'r voor d.e denk_
kund-e even abstract is al_s het woord. rtgezond.heid.'r.

Zowel rrhuisrr als "gezond.heid'r stamnen uÍt een zlntuigelj-jke ervaring.
Zond.ev dat men d.e gezond-heid. heeft l^/aargenomen is het onmogelijk haar tot
een begrip te abstraheren, haar tot een begrip te verwerken. Ditzelfde
geId.t ook voor *huisrr. Het huis,het moge nog zo grootr nog zo massief zin,
wat men er van meed-raagt in zijn hoofd. en waar het verstand. mee werkt is e-
ven onaantastbaar al s de "gezondheid-'r, d.ie j-n d.at hoofd. een plaa,ts gevon-
d.en heef t,

Het d.enkvermogen werkt dus met abstracties, met algerneenhed.en. Dit
schijnt tegenstrijd,ig, aangezi-en men in d.e praktil'k van het Ieven met bijzon-
d.ere of concrete dlngen te maken krijgt. Hoe kunnen wi j, Ídaar ons hoofd.
slechts abstracties bevat ( a" abstract j-es van bí jzondere of concrete d,j-n-
Sen), net abstracties bijzondere of concrete dingen aand.uid.en?

Laat eens zien. Het denkvermogen neemt uit d.e bijzond.ere ihu:_zen het al -
gemene huis,uÍt het bijzond-ere wand-el en, het algemene wand.el-en, uit het bij-
zond.ere d.enken, het algemene d.enken. nan moet het d-enkvermogen ook een be-
grip bevatten, een abstractie van het bijzond-ere of concrete. liiet uit één
hand.eling van zich voort te bewegen abstraheren wij het begrip'twandeJ.entr;
niet uit één d.enkd.aad abstraheren wij rt begrip I'denkent'; niet uit éón ver-
bijzond'ering of concretisering abstraheren wij het begrip rrconcreetil of ttbij-

1) I'Het wezenlijke van het spreken is d.e intentie om een geluidsteken
voort te brengen, d.at een bepaald.e zaak aanwi jst", a.l-d.us prof . F.J.J.
Buytend.ijk in I'De Telegraafn van l maart 1915. Volgens hen is dus het
wezenlijke van !et spreken niet eenrrgeluidsteken" voort te brengen,maar
het voornemen (Íntentie ) d.aartoe. Kritiek op d.eze onzin Ii jkt ons wer-
kelijk overbod.ig.
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zond.errr .

Nu d.e praktijk. Wanneer wij aan het begrip I'huisrr een concretiserend.e
woord toevoegen, dan houd,trrhuísrrop abstract te zi1n. i{et woord. d.at con-
cretiseert is echter w61 abstract. Het is in het algemeen concretiserend,,
f n rrhet huis[ is rrhetrr "het bekeÍlde" . Het algemeen of abstract bekend.e.
B.v. rrHet huis stond- op een heuvelil. rrHetrt betekent hÍer het bekend.e huis,
bekend aan d.e hoord.er en d.e spreker. ttEetrr ontneemt aanrrhuis'r zijn alge-
meenheid of abstractie. Zo vormen twee abstracties één concretie; Meer van
d.ie abstracties wier algemene taak het is te concretiseren zijn: de, d.ie,
d.at, nijn, ons, enz. Eigennamen vertegenwoord-igen a1 tijd, een concreet of
bij zond er begrip.

EEN BEIÀ}TG\dEKKENDE BT. IEFI.iISSELING

f f en sl_ot.

WfJ vervolgen hier d.e publlcatie van een brÍefwisseling, gevoerd. tus-
sen een aantal- lezers van het Franse orgaan rrlnformationsCorrespond.ance
Ouvrières'r over het thema van d.e arbeidersrad.en en over een reeks van pro-
bl-emen, d.ie tijdens d.e briefwissel-ing aan d.e ord.e kwamen.

Men zal- zich uit het vorige nummer vanrrDaad. en Ged,achterrherinneren,
wat of d.e aanleid.ing tot d-eze briefwisseling was: een artikel, dat werd ge-
schreven d.oor een - inmid.d.els overleden - lid. van d.e vroegere Groep van In-
ternational-e Communisten in Holland-, ha,nd.el-end over d-e rad.enbeweging in
Duitsland.

Ergens in dat bewuste artikel- komt o.a. het stand.punt van de eens zeer
bekend.e sociaal-d.emocraat Rudolf Hilferding ter sprake. ne schrijver van hetartikel betoogd.e nameli jk, d-at d,e opvattingen van t1e econoom Hilf erd.ing al
heel weinig met economie te maken had.d.en, maaï des te meer met een sóort
van politleke goocheltruc.Door aanraking met d.e sociaal-d.emocratÍsche "to-verstafrr r"rordt in de red.eneringen van Hilferding bij wtJze van spreken het
kapitalisme opeens 'r social-ismett , overigens zonder merkbaar van karakter te
verand.eren. De auteu! -,ran het belyuste artikel over d.e rad,enbeweging poogd.e
d-uid-elijk te maken, clat de raden, aI s de organen van'rvrije en gelijke prod,u-
centenrr, d.ie zeggenschap hebben over productiemidd.elen en prod.ucten, wel
iets totaal and-ers is dan het rrsocial-ismerr van Hil-f erding.

TIet betoog, zoal-s het werd afgedrukt in het augustus-september-nummer
vantrlnformatÍons Correspond-arice Ouvrières" *"16 geillustreerd. met een ci-
taat van Hilferd.ing. Uit hetgeen wij in het november-numilier vanrrDaad. en
Ged.achterrvan d.e gevoerd,e briefwisseling gepubliceerd, hebben, heeft men al
kunnen zten, d.at een zekere Yvon Bourd.et, med.ewerker aan d-e universiteit
van Parijs en ourl-l-ector aan d.e universiteit van Amiëns,over d.it citaat ge-
val-len is. Hf beschuldigd.e onze vriend.en van d.e groep rrf.C.O.r'van onjuist
citeren.

Naar aanlei-d-ing van d-e bewuste brief van Bourdet schreef een d.er mak-
kers van rrDaad. en Ged.achtertaan d-e groep f.C.0. het volgende:
BRTET VAN ViiIENN C. YÀ}T DE GROEP
TTDAAD EN GEDÀCHTE" IN ITOl,l,hND:

IIBESTE VRIEIIDEN VÀN
juI1ie ontvangen had.d-en
d.erd.. Daarin word.t een

I. C.0. Jullie hebben me een brief laten lezen, d-ie
van Yvon Bourdet. Die brief heeft me zeer verwon-

zekere twijfel geuit omtrent d.e waard.e van het arti-
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kel over d-e radenbeweging i-n DuÍtsland., dat ju1lie hebben gepubliceerd.. En
waarop is die twijfel gebaseerd-? Op het enkele feit, zo komt het me voor,
d-at d-e briefschrijver twijfelt aan de nauwkeurige ureergave van een Hil-fer-
d-ing-citaat, dat men op blz. 18 van het bewuste nummer van ICO aantreft.

Àl d'ade1ijk wekte d.e opmerking van Bourd.et bij nÍj een gevoel van verba-
zing. Want aIs ik me niet vergis is jullie artikeL over d.e raden Ín Duits-
land geschreven d,oor een enkele jaren geleden gestorven Hollanose kameraad
en 1roor de druk gereed- gemaakt d.oor een lranse makker, waarmee d.e betrok-
ken Holl-and.er al jarenlang vriendschappelijke betrekkingen onderhield.. Die
Fransman heb ik :ri,aar één keer ontmoet. l,[aar d-e Hollander heb ik goed- ge-
Iiend" Hi j was bijzond.er s erieus en werkte altijd. met d.e uiterste zorgvuldig-
heid,. Hii zou i-n staat geweest ztjn tot een citaat-vervalsing? Dat l-eek me
niet te geloven.l(aar d.esondanks heb ik d.e zaal< natuurlijk direct bij Hilfer-
ding nagekeken.

Ilet citaat waarom b.et gaat, zo verk:-aatt Yvon Bourdet, kan zich nooit,
zoal-s werd aangegeven, op blz, 1 van het boek van llÍlferd.ing bevinden, om-
d,at het boek van Hilferdlng een voonroord heeft, waarvan de blad.zijden na-
tuurlijk ook genummerd. zijn. Dat bewijst - zo red-eneert Bourd.et - d.at het ci-
taat ergens and.ers, uit d.e tweed.e hand, is ontl-eend-. Hi j stelt ju11ie dan
de vraag, waarom ju1 l1e er oat niet bij verteld. hebben.

Ik kan Bourd-et twee Cingen verzekeren. In d.e eerste plaats d.it, d.at d.e
Holland.se schrljver van het artikel o-re:: de raclenbeweging in Duitsla,nd niet
de ( slechte ) g:ewoonte had zi jn citaten uit d.e tweed.e hand te kiezen zonder
dat nauwkeurig aan te geven.In d.e tweed.e pJ-aats kan ik Bourd.et verzekeren,
dat 't citaat uit Hílferd-Íng zj-ch heus precies op d,e aangegeven pagina be-
vind t.

f k heb een origineel- . exenplaaT van het 'rFinanzkap:-tal-rr van Hilf erd.i-ng
voor me liggen.Het boek (tweede d.ruk) is tn 192O verschenen bij de uitgeve-
ri j van d.e Weense vol-ksboekhand,el ("Verlag der Wiener Vol-ksbuchhandlungt')
in ],^Jenen.fnd-erd.aad heeft het boek een voorwoord. l[.aar dat voorwoord is ge-
nummerd. met romeinse cijf ers rzo.Jat indero-aad d.e eigenlijke tekst en het eer-
ste hoof dstuk beginnen kond-en op bladzijde 1 ( arablsche cijf ers ) !

Àl1es wat Yvon Bourd-et over d.it punt opnerkt richt zich tegen hemzel-f.
Heeft hij het bestaan van een voorlroord. al leen maar aangenomen of l+as hij
met het hestaan ervan r.rerkefijk op de hoogte? lilet wat voor uitgave van het
t'Fi-nanzkapital'r werkt hij? \,iaarom geeft hij d-at ni-et aan? Is zdn kritiek op
een sfechts oppervlakkige kennis van het bewuste boek gebaseerd-? En ge-
loof t hij, hij, d.ie ju1lie tekst wantrouwt juist vanwege een zogenaamde non-
chal-antheid,, op die wilze vertrorxnien te wekken in de serieusheid van zi jn
kri ti ek?

It/at Sourd.et juIlie verwijt i-s dat niet alIeen. Hij zegt meer. Volgens hem
is het cÍtaat verminkt en bovendien nog stecht geinterpreteerd. Daarop zou
ik hem het volgende wl11en antwoorden:

Het is juistrd.at d.e bewuste passage bij iIilf erding langer is. Misschien
zou het beter geweest zttrn, al s men het vreglaten van de bÍjzinnen op d.e een
of andere manier had aangegeven. In zoverre heeft Bourd.et gelijk. Maar een
kritiek,die zi-ch daarop baseert, is een soort van filosofische (taatkund.i-
ge- of telistkund.ige) kritiek, góén social-e of economische kritiek. fk d.urf
dat te beweren, omd.at het ci-taat, zoals het gebracht werd naul,rkeurig d.e
hoofd.zinnen van d,e bewuste passage bevat en wel- precies j.n Hilferdings ei-
gen woorden.

ln ztin boek constateert d.e schrijver van rt rrFinanzkapitaLtt, d.at d.e sa-
menleving, helczij in d.e vorm van d.e patriarchale familie, hetzij in een so-
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cialistische vorm, ztch d-e organen velrschaft, die aIs representanten van
het social-e geweten, hoeveelheid. en soort van d.e prod-uctie bepalen en die
het sociale product verd.el-en ond.er de Ieden van d.e maatschapp{j. Itet citaat
wa,arom het gaat sLuit hierop onmicld.ellijk aan. Tussen d.e voorafgaand.e 1,*roor-
den en d.ie welke er op volgen is een d.uid.elijk verband,.t^iant ook in d.e woor-
d.en d,ie volgen heeft Hilferd.ing het _- net als zopas - beurtelings over d.e
patriarchale famifie (of over haar hoofd-:de pater familias) ", or"r de so-
cial-istische maatschappij.

Wi1 men, zoals d,e schrijver van het artikel in I.C.0. - 13ten weten wat
of Hilferd-ing d-acht over d.e organisatj-e d.er prod-uctie iÀ een socialisti-
sche maatschappij, d-an kan men vol-staan met een verwljz:ng naar d,at deel van
d.e bij Hilferd-ing zéér samengesteld.e ztÍ\, dat over d-e social-istische sanen-
l eving handel- t .

l{en is er zeker toe gerechtigd- cn op clie nanier te werk te gaan. Het
citaat, d.at volgens d-it recept gebracht werd. is zeker niet - zoals Bourdet
suggereert - een tekstve::val-slng. Het ging hier a1 leen maar om een vereen-
voudiging, d.ie zonder aan het wezen van Hilferdings woorden en zel-fs zon-
Cer wezenlijk aan de tel<st te raken, deze all-een maar duid.elijker maakt.

ItÍen zou natuurlijk niet op deze \itJze hebben mogen hand-el-en, ind-ien d.e

bÍjzinnen - d-ie uitsluitend op de patriarchale famil-ie betrekking hebben -
ook maar iets zouden hebben bevat, dat betrekking had op het onderwerp van
d-e hoofd-zLnnen2 d.e socialistische naatschappij. Dan zou men uiteraard van
d.e toegepaste vereenvoud,iging hebben moeten af zten. Ivlaar zo liggen d.e din-
gen niet.

Het lijkt mij heel wel- mogelijk, d.at Yvon Bourd-et, die niet bleek te we-
ten, d-at het bewuste citaat zlch inderdaad- op pag. '1 bevind.t, evenmin goed
op d.e hoogte is met d.e originele tekstr nog mind.er met wat d-ie nu feiteJ-ijk
inhoud.t. Sl-echt toegerust clerhalve is hij een gevecht begonnen voor d.e zui-

rerheid van het wetenschal:pelijk onderzoek,dat in hen aldus een ietwat kod-
dige ( want juist zel-f al-lerminst zuivere) pleitbezorger heef t gekregen.

Tenslotte zav ik - en d-at is een kr,restie apart - nog'uil-len opmexken,
d.at ik het niet eens ben met de opmerking van Bourd.et, d.at men Hil-ferdíng
iets geheel- anclers zou moeten verwijten dan hem d,oor de auteur van rt arti-
kel over d.e radenbeweging wordt verrveten.Wat Bourdet aan Hilf erd.ing verwlj-
ten wil, dat is zt7n " econornisme". Zeker, voor een beter inzicht in d.e sa-
menleving hebben wij meer nodig dan de economie al-leen.i{aar wat Hilferd,ingo
zoals hij ín ztjn voorwoord tot het 'rPinanzkapitalrr uiteenzet, heeft ge-
wi1d. is d.it,d.at zijn boek onze kennis zou verd-iepen omtrent bepaal-de econo-
mische verschijnsef en van het kapitalisme onzer dagen, d-a,t wil zeggen van d.e

d.agen, d-at zijn boek verscheen in het begin.ran d-e 2Oste eeuw.

De f out van Hilf erding is niet, dat hi j bepaal-d.e economische. verschijn-
selen onderzocht heeft vanuit de gez:-chtshoek van de economie. Ilen zou ook
aan een chemicus niet kunnen verl{ijten, d.at hij bepaalde chemische processen
of verschijnselen onderzocht met behulp van d.e chemie, ofschoon er natuur-
lijk om d.e aard van cle materie te begrijpen neeï nod.ig is dan de chemie ofte-
wel d-e scheikunde al-l-een en wij brjvoorbeeld. de natuurkunde al evenmin ont-
beren kunnen.

De fout van Hilferding rs nj-et zljn tteconomisrnerr.À1 s men hem r,ri1 kriti-
seren, d.an hierover, dat hij tracht te d.oen geloven, d.at d,e maatschappij
ztch ontwikkelt in d,e richting van een soor:t van trust - bij hem het ÀIge-
meen Kartel- ("Das Generalkartel") genoemd- - die all-e aanbod en alle vraag
omvat of controleert. Uat Hilferd-ing daarbij over het hoofd. ztet is, dat d-e

economische ruil twee van elkander onafhankelijke producenten voorop stelt,
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Ïraarva,n de een iets s,anbied-t, d.at de ander vraagt.
0m d.eze kritiek op Hilferdings opvattingen vol-led.ig te maken, noet ik

er aan toevoegen, oat Hilferding's frGeneraf kartelt' en wat er mee samen-
hangt, sterk en op karakteristieke wijze beïnv1oed. is door de opvattingen
der soclaald-emocraten, d.ie geloofden, d.at d-e omzetting d.er kapitalistische
maatschappij in de zogenaamd.e socialistische maatschappij, slechts een poli-
ti-eke d.aad. was, d.ie gemakkelijk te vol-voeren zott zi7n, wanneer d-e organisa-
tie d.er prod.uktie eenmaal een bepaalde vorm bereikt zou hebben, te weten:
wanneer de trusts en de genatronal-iseerde sector van de economie maar een-
maal op uitgebreid-e schaal gegeven zouden zijn. fn werkelljkheid, gaat het 2m
d.e opheffing van de uitbuiting in de vorm van de l-oonarbeid- en om de verwe-
zenlijking van het beheer der productie d-oor d-e arbeiders"

Ik heb in deze brief, di-e toch af langer gewc.,rd.en is d.an ik van plan
was, ni-et d.e gelegenheid uitvoerig op d-1t punt i-n te gaan. Maar ik hoop
ju1lie d.uid.eli jk te hebben gemaakt met d.eze kritiek op Hilferdlng (en op
Bourdet tegelljkertÍjd) hoezeer d.ergelijke kwesties samenhangen met 't onder-
vrerp van het door jul1ie gepublic-'erde artikel: d.e betekenis en d.e rol van
de arbeidersrad,en.

WEER }iÀVENSIAK]NG onder de oppervlakte aan het voort-
smeul en.

Begin november is het opnÍeuru
uitgebarsten. lrJeer is het personeel
d.er Antwerpse havenkapiteinsdienst
in strijd- gegaan. 'r/6ór met steun van
d.e christelijke vakbond., d.ie zich de
eerste n:aa1 al- een onbetrouwbaar
bonclgenoot heeft getoond. fnmid.d.els
hebben d-e arbej-d.ers wat geleerd uit
hun vorige strijd. Ze beroven nu van
stond.e af aan de regering van de mo-
gelljkheid- op dezelfde manier als d.e

eerste keer tussenbeid-e te komen,
d.oordat zii de methode van trrissel-
en verrassingsstakingen toepassen.
De haven wordt door hun acti-e zwaar
getrof f en,mr.ar door hun vind.Íngrijk-
heid-, ztjn zij zef f veel minder kr+ets-
baar d.a,n de vorige maal" Het zou om

die reden ons niet verbazen, ind.ien
thans van de vakbeweging een veel-
betekenisvoller rol- gevraagd werd
dan d-e eerste keer. À1s de regering
niet meer de stok (achter d.e d-eur)
hanteren kan, d-ie ze toen voor de
d.ag gehaal-d heef t, «Lan moet vriend.
vakbeweging voor haaï vermoed.elijk
wel- de kastanjes uit 't vuur hal-en.
Wi j b1i jven d.aarom d.e ontwikkel Íng
der gebeurtenissen opmerkzaam vol-
JAN
övf 
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r1{ ÀNT\^/ERPEN

I1( IIET apriJ-nummer van 'rDaad. en
Ged,achte'r hebben wij uitvoerig aan-
d.acht besteed aan de strijd- van het
personeel van de z.g. havenkapi-
teinsdi enst in Àntwerpen, d-at be-
last is met de bediening van sl-uí-
zen en bruggen. D j-e strijd. was op c1e

oud.ejaarsd.ag van 1964 begonnen en
duurde verschei-dene weken, totd.at
d.e Belgische regering haar brak met
't middel van de burgerlijke rnobili-
satie, waartegenover de vakber"eging

zowel- de soci-aalCemocratische, die
de staking veroordeel-d.e, a1 s de ka-
tholieke, die de staking steunde -
niets ond.ernam,d.at óók màar één en-
kele spaak j-n het regeringswi-e1 zo17

kunnen steken.Openlijk (de socialis-
tische-) ", achter de scherren (d-"

' - .. \christetijke-) werkte d-e Belgische
vakbeweging aan het breken van deze
staking mee. Wij lieten toen al uit-
komenrdat d.aarmee natuurl-Íjk de oor-
zak.en van d.e strijd. geenszins lraren
weggenomen, Het conflict, één kort
ogenblik openlijk uitgebarstene was



MÀRX]SME EN

-11 -

T OE KOMSTV O ORS PE LL I NGE N

WIJ HEBBEN het vaak genoeg gezegd, d.at wi j de ond,erzoekmethode van
Marx voor juist houd.en,maaï bepaald niet zweren bij ied.er woord,, dat hij ge-
schreven heef t. Juist af s aanhan5-ers van zi jn rnethod.e, beschouwen wi j ook
Karl lvlarx als een kind. van zijn tijd. Hij zdf stond a1 bijzonder kritisch ten
opzichte van het Comnunistisch }ianifest een kwarteeuw nadat hij het had ge-
schreven. l{ii r d.i-e zoveel- l-ater l-even , st,aan kritisch tegenover nog ta] van
and.ere geschrlften van zijn hand-. Hetzelfd.e geld-t ui-teraard. van d,e geschrif-
ten van tr'ried-rich trnge1s of die van Jozelf DJ_etzgen.

Àl-s aanhangers van he t z. g, t'historisch-materialisme'r hebben wij het op
toekomstvoorspellingen niet bijster begrepen, ooli al heeft l\.arx zélf ztcb!
d.aar meerntalen aan bezondigd en hebben sommi-ge ivlarx-epigonen dat op nog
veel- groter schaal- gedaan. ],^/ij menen, d.at toekomstvoorspelling eigenlljk het
marxisme volkomen vreemd is en dat I t d.ergelijke toekomstvoorspellingen ge-
weest zijn, d.ie het anti-marxisme zot n geweld.ige vlucht hebben doen nemen.
Toekomstvoorspeli-ingen en voorbar:ige ccncl-usies zijn med.e aanl- eid.ing gei,ÀIor-
d,en iot d.iepe teleurstellingen bi; d.e arbeid-ers, die hun verf angen naar men-
selijk geluk zagen gekristaf liseerd j-n een heilstaat, die "morgenrr zou heer-
sen op aard.

Ook d.e speculatie der ztch met d.e arbeid.ers verbonden gevoelende intel--
l-ectuef en bleef al ti jd. gevan3en in de burgerlijke d.enkr.,ijze: zij was meer ge-
-.r^lóóf dan wéten" Ook Dietzgen geloofde meer dan hij wist, toen hij tn 18)6
schreef,dat de ontwi-l<keling bij een punt was gekomen, d.at d.e massa zélf be-
wust werd. en dat d,e ontwikkeling d-oor middel- van d-e t<lassentegenstel-l-ingen
zover was gekomen, d.at d.e arbeid.ersl<lasse zichzetf onmid-d.ellijk ontwikkelen
wi1d.e. Niet de realj-teit van die tijd. gaf aanl=id-ing tot d.ie opvatting van
Dietzgen, maar zijn geloof in een socialistische toekomst, zijn gel-oof inrn
nieuwe messias: d.e arbeid.ersklasse.Onbekendhej-d- met d.e toekomstlg'e ontr'rik-
keling,vooral op het gebied. van wetenschap en technisch kunnen, verstevig-
d-e dat algemeen verbreid.e geloof .

Hoe vaak is niet de vraag gesteld., '!{anneer het kapitalistÍsch stelsel-
zi-jn hoogtepunt zal bereiken en !/anneer de grote eindstrijd. tussen kapitaal
en arbeid zal beginnen. Ons ant,nroord is, dat r,rij d.aar niets van ( kunnen) ,u"-
ten en cns antrrroord is ook, dai eu van zoj-ets als eenrreind.strijdrrgeen
sprake zal zijn, wanneer nen cie ontwikl<e1i-ng van d.e samenleving opvat in
de vorm van een ontvriirl:l ing cLoor tegenstellingen. f ed.ere ontwikkeling be-
tekent een ontwikkeling naar een eind.e , maàT ied.ere ontwikkel-ing betekent
ook altijd. een nieuw begin. Een nieuwe samenleving word.t aJ-tijd- geboren in
d.e schoot d.er oud.e. I'iaar wie d,e komst van het nieuwe aan een bepaald tijd.-
stip wi1 ve-rbinden maakt zicl: schuld.ig aan speculati e.

Het ontlvikkelingsproces vrordt beheerst d.oor bepaald.e objectieve wetna-
tighed,en. Yooruitstrevencle mensen, die zich daarbij dikwijls niet kunnen
neerl-eggen,noemen dat soms een fatalistische opvatting. Hen zoud,en wij wiI-
Ien vragen: wanneer t zlch realiseert, dat uw Ieven een ontwikkeli-ng is
naar het einde, naar de o-ood.; wat zouclt u daar dan aan kunnen doen? Niets
natuurlijk 

"

De rnens is onnachiig zljn leven te bepalen, zoa,ls hij zou willen. Het be-
staan van el-k ind-ivld.u is een obj=ctief gebeuren. Het bestaan van d-e som
van al fe ind.ivicluen, de samerrleving, de maatschappij, is dat eveneens.
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JUTST TIJD GESTORlIENOP

VÀN ALLE IIELIEIT uit het glorie-tijd-perk der Tweede Internationale is de
Fransman Jean Jaurès d.e enige, wiens reputatie tot in onze d-agen toe onbe-
zoedefd is gebleven" Toen hij, rla op d,e avond. van de J.1ste juli 1l'1{ in het
Parijse café'rCroissantr' lafharti-g te zijn vermoord-, op de {e augustus ter
aarde werd, besteld, noemd.e d.e kl eine vakbond.sbureaucraat T,éon Jouhaux hem
aan zljn open graf, rrd.e apostel van d.e vreo.e en het international-isme"rrZo
ook is hij d.e geschi-edenis ingegaan.In het tragische uur, dat overal in Eu-
ropa d.e sociaal--d.emocraten - naal 't beruchte woord- van Troelstra - de na-
tionale bel-angen ztraarder lieten wegen dan d.e nationale geschillen, in het
uur, dat ied.er, d,ie - zonder het te z:-Jn - zich social-1st noemd.e de 'rgod.s-
vred-e" met de burgerlijke klassen en partijen sloot, bl-eef hij het symbool
van een onwankel-bare trouw aan d-e dlngen,d.ie hij steeds bel-ed.en had.. En d.e-
genen die, zoals wij van 'rDaad en Gedachte'r, de opvatting verkond.igden, dat
de houding der sociaal-d.eurocratie in 1914, bij het uitbreken van d.e eerste
wereJ-doorlog, een vol-strekt logische was, d-at zi j voortvloeid.e uit d.e om-
stand.igheid-, dat d,eze ber.ieging i-n wezen op burgerlijke basis stoelde, d.ie
hoorden zi-ch herha.af d-eli jk met het ar3ument bestookt, dat Jaurès dan toch
ntaar een uitzondering vormd.e. t,Vie , zoals wU, het optreden der sociaal"-demo-
cratie in 1)1!, Ltaat aanvaard.ing van d.e vad-erlandsverded.iging etc. uit
haar burgerlijk wezen zochten te verkl-aren,wie zoals wij, haar oorlogspoli-
tiek d.e uitkomst achtten ener wetmatige ontwikkel-ing,waaraan zij a1 s parttj-
organisatie onderworpen was en moest gehoorzamen, d.ie zagen zich schier
steevast bestred.en met een verr,/í1z:-ng naar o.a. Jaurès, die, als een rots
in d.e branding staande, de theorie ener algemene wetrnatigheid als het ware
bij voorbaat af en metterdaad tot een armzalige d.rogredenering zou hebben
gemaakt.

Heeft niet onlangs nog, toen een onzer kanerad.en i-n het Amsterdams Ge-
sprekscentrum in de llaamstraat op d.ie wetrnatigheid. de nadruk 1egCe, Frits
Kief hem al-dus -bestreden? IIeeft d-iezelfCe Frits Kieí onze makker niet be-
spot, toen deze tn zijn weerwoord. had opgemerkt, dat men niet kon weten,
wat of er gebeurd zou ztJn, ind.ien Jaurès desti jd.s ware bl-i jven l-ev en? ttZo

kun jerr, luidd.e het conmentaar yan Kief , 'ralti jd lvel redeneren'r. trn hij be-
doetde daar kennelijk mee, dat het een red-enering van niks was. Gelukkig
voor Kief beschikte onze kameraad. op dat moment nog niet over d,e ge6evens,
d.ie sind.sd.ien te onzeÍ kennis zijn gekomen.

Direct na zljn d.ood- schreef liarcel Sembat in de (toen natuwlijk nog niet
bols jer,ristlsche) door Jaurès geschichte krant rrLrHumani-tétt: rrJaurès gaat
heenl d.e oorlog komt.r' Zo zeer scheen (en schijnt nos) voor vrijnel ied-ereen
d-e persoon van d.e één orrverenigbaar met d-e real-iteit van dat and-ere. En e-
nige jaren geled.en is het nog maar, dat één van Jaurès politieke vrienden,
d-e heer ÀbeI Eerry, toen hij politieke herinneringen publiceerde, opmerkte,
d.at d.ertgodsvrede" tussen sociaal-d.emocraten en bourgeoisie in Frankrijk na
d.e dood van Jaurès eers-b n:ogelijk was geworden"

Íraaon d i o laatste opmerki-ng nur van Àbel- tr'erry, betref f ende d,e "god.s-
vred-err is in het tr'ranse blad-rrLe j'ronde" protest aangetekend. d.oor een ver-
trouwde van Jaurès, d-e heer Pierre TJupuy, dle in juli 1914 !iö, was van het
Franse parlement. Dupuy betoogt, d.at - in f l-agrante strijd. tot hetgeen Fer-
ry meent en geschreven heeft - d.e "god.svrede'r vol-strekt niet eerst door de
d.ood- van Jaurès zijn beslag gekregen heeft. Ind.ien - al-d.us Pierre Dupuy -
Jean Jaurès zou ÀSn blijven l-even, dan zou die 'tgodsvrede" nog veel sneller
tot stand gekomen zijn en.óog met -reel- groter enthousiasme zijn gesloten"

Ter staving van deze opvatting komt Dupuy met eeri uitvoerlg verhaal,
waarin hi-j d.e laatste levensuren van Jaurès beschrijft. Drie uren nog ( t )
voor Jaurès dood, vertelt Dupuy, waren hij en ik in elkaars gezelschap. Hij
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sprak toen uitvoerig met me over een artikelrdat hij van plan was te schrij-
ven en dat hij de volgend.e d.ag (op 1 augustus d.us) in 'fI,rHumanitérr wil--
d-e d-oen verschi jnen. rrEn avant't, tiVoorwaartsrr, zou het gaan heten en het
zou pleiten voor een eensgezind. Frankrijk in het gezicht van de dreigend.e
Sevaren. Pierre Dupuy, zo vertel-t hij, feliciteerde Jaurès met zdn voorne-
men. Jaurès bed.ankte hem en merkte toen op, dat hij met d.e publicatie van
d.at artikel zich blootsteld.e aan het gevaar, vermoord te worden door doc-
trinaire pacifi-sten, d.1e hem wel- niet vergeven zouden, d.at hlj thans op het
standpunt der national-e verd.iglng was komen te staan.

Dupuy spreekt van een plctselinge verandering van stand.punt bij Jaurès,
d.ie zich slechts enkete uren tevoren zou hebben voLtrokken.Toen Jaurès en-
kel-e uren na het door Dupuy beschreven ond.erhoud. d.oor een rechts nationa-
list werd" vermoord, was die moord, Sellleegd op de igehaterrvred-esapostelrt
in feite een vergissing. Het pacifisme, da1: d.e moord,eni,ar irilde treffen,
zou d-e volgende dag door Jaurès zelf een veel grotere slag zijn toegebracht
en de t'god.svrederr, d.ie men door Jaurès bedreigd dacht, zou juj-st van de
vermoorde d,e - bij wijze van spreken - I'officiëlerrzegen hebben gekregen"

Concl-usie; Jean Jaurès i-s julst op tijd vermoord, juist op tijd. gestor-
ven om zdn reputaj;ie van vred-esapostel en tegenstand.er van d.e godsvrede on-
aangetast te laten. Hij kon,tot op het noment, dat d-e heer Dupuy zijn herin-
neringen publi-ceerd-e, al s het parad.e-paard.je d.er soclaal-democratie opdra-
ven. ]rÍie d-e werkelijke felten irént, kan ztch echter niet meer op hém beroe-
pen a1 s hij zou r,ril-len tonen, dat er op cratgene wat in r'1 4 bij d-e sociaaf de-
mocratie d-e algemene regel vormde, ook uitzonderj-ngen waren.

Wat ons betreft: wij ztTn altijd van n--ning geweest, dat uitzond.eringen
een'rregel'r niet onderste boven vrerpen. Dat echter de uitzond.ering Jaurès
geen uitzond.ering blijkt te ztJn, is iets, d.at wij wel- uitermate ka,rakteris-
tiek en belangwelckend- vind"en.

ZIJ W E L D E G E L IJ K....

ZOLAIiG d-e heer Sj.v.d.. Schaaf in
trHet Paroolrr commeniaren heeft ge-
schreven, ja, sinds de ti jd- al , d-at
hij nog conmentaren schreef in het
I'Haagsch Dagblad.r' en het I'Rotter-
d.ams Paroolrr a] Iéén - waalaran hi j
toen d-e hoof d.redactie had - kennen
wi j hen al s een man van r1a,t walckere
soort, d-at er s naar een il-luster
Iitterai-r voorbeeld., toe in staat
is d-e theorie van c1e zwaartektacht
te bestrijden tot aan het moment dat
het water hen aan de lippen komt en
zjj dreigen weg te zinken in cle go1-
ven.

Een groot deel- van d.e publicis-
tische ,terk'zaamheÍd. van de heer Van
d er S chaaf he ef t a1t i- j d daa::in b e -
staan, het feit van de kl assenstrijd
zo krachti-g mogelijk te ontkennen.
Zo hóóg konden de go1r,-en van d.e so-

cial-e worstel-ing niet gaan, of hij
vej-nsde ze niet te zien, d.an wel-
was er wérkeli jk bll-nd voor. In een
van stakingsrumoer vervuld.e atmos-
f eer bl-eef hije even ged,u,1d-ig al-s ook
naief , de realiteÍt van d.e kl-assen-
strijd. ontkennen.

Zljn jongste prestatie op d.it ge-
bied, heeft hij geleverd., toen hlj en-
kele kanttekeningen plaatste bij d.e

uitspraak van een vooraanstaand Ne-
d.erland.s liberaal-, die gezegd had,
dat hi j sterk gekant ,nras tegen d.e
vorming van een rrintelfectueel- pro-
letariaatrr. De heer Van d.er Schaaf
merkt - zéér terecht - opr dat deze
woorden er een bewi-js van vormen,
d-at d-e bewuste ]iberaal in wezen de
kfassenstrijd in zijn hoofd. heeft. liij
ztyn d.aÍ, met de heer Van d.er Schaaf
nu eens - bij wijze van uitzondering
- vol-komen eens. liaar wat wi j niet
met heri eens zi jn is, dat zulks een
reden is om met de liberaal in kvres-

(Zie vervol3' pag. 15 onderaan)



DE SOCIA.A.L-DM{OCRAAI.

H:j: Het is al1een zo jammerr d.at er
in die Zuid-Àmerikqanse land.en
geen politieke partije.n zijn.

Ik: Waarom is d.at dan zo jammer?

Htj: Wel, d-ie arbeid.ers zijn nu zonder
leid.ing in hun strijd. tegen on-
d-erdnrkking en uitbuiting.

ïk: Vind je het clan zo nod.ig, d.at
een partij leid.ing geeft aan d.ie
strijd. van de arbeiders?

Hij: Natuurlijk| De arbeicl-ers hebben
toch d-e partij rLod.i-g om leid.ing
aan hun strijd- te geverr. Ik heb
het eï laatst nog met Hein en
Jarr van onze partij over: gehad. en
d.ie rdaren het roerend met mi j
eens.

Ik: En waa:rheen heeft d-e trnrtij e \^Iaar
jij 1id- v'an beut, de arbeiders
d.an geleid? Ben je d-e oorlog van
l9J.4 - 1918 dan vergeten?

IiÍj; Ja,mer,ar d.e arbei-dersklasse ireeft
ztch niet tegen d-j-e oorlog ver-
zeÍ"

fk: Is dat een ve::ontschuld.iging
voor d-e soci-aal--d-emocr:atie?

Hï: I{ee, maar r,,rel- een 'rerklari-ng"
Ik: Een verklaring voor het íeit'dat

d.e sociaal-d.emocratie niet al-
l-een meedeecl aan die oorlog,maaï
zeffs nog vooïaan gitrg in 'rcler
Vri ootl'?

Hij:

IK:

Jij i,reet er niets van.. Je kraamt
onzin uit.
Dat is natuurlÍjk een sterll argu-
ment. ltlaar wat d-eed- jouw partij

tie dan maar eens flink de spot te
dri jven, l,/at men ook van cle libera-
l-en kan beweren, iuist oP tlit Punt
zien zij veel en veel- scherPer dan
d.e in een ivoren (of betonnen) to-

Ín de jaren na d,e tweed.e werelcl-
oorlog?

Hfj: Piet heeft ons geld. gezuiverd..

Ik: Dat heb ik gemerkt. Daarwoor had
ik niets en daarna nog minder.
Maar nam jouw "Partij, die vader
Wil-lem als minister-presid.ent
geleverd had, niet mede d.e ver-
antwoordi.ng op zich van twee Po-
l-itionel-e acties in fnd-onesië?
Zijn niet, met haar goedkeuring,
Indonesische kamPon6ls Platge-
brand om ze te zuiveren (het
b1j jkt een parti-i van zuiveraars
te zijn) van onafhankelijkheÍds-
strijd.ers, d-ie ook door jouw Par-
tij rebellen werd-en genoemd?

Hij: Ja, maar d.aar waren wij het ook
niet mee eens. En oP het congres
d.at we toen gehad hebben is het
heleÍd. van het PartÍjbestuur dan
ook veroordeel-d.

Ik: En ijverd.e
sel-i-ng voor
de troepen?

I{ij: 1lee, Tlaar
gen hebben
gehad.

fk begrijp nu eindelijk, dat ik er
niets van veet. In mijn onrtozel-
heid. d.acht Ík alti jd.' dat d.e be-
vrijd.ing d.er arbei-clers slechts I t
werk der arbeiders zefve kon zijn"
Niets i-s rnÍnc1er waar vrienden.
I{et zt-jn d.e congressen die het
liorgenrood rler bevrijd.ing d-oen
gloeien, ïiat men rrar een socÍ-
aaI-democraat zoal niet leren
kan,

[heoreticus.

ren (aan c1e I''/ibauts traat) tronencle
corrmentator. Dir: heeft van kfassen-
strÍjd Ln onze d.agen nog altijd. niets
gemerkt; d.e liberal-en echter we1 de-
gelijk. . . .

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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d-aarna cle partij plot-
een terugroepen Yan

toen ze toch doorgin-
r,re ',,rréér een congres


