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Het nurrmer van 'fDaad en Gedacht,erl dat de lezer in handen heeft ís ge-
heel gevuld net éãn groot opsteL over de antí-autoritaire studentenbeñe-
gíng - hoofdzakelíjk die in Duitst"and - die een aantaL jaren geLeden tel-
kens, thans log naq hoogst zelden van zich laat horen. ilet beüuste opsteL
r¿erd aL geruime tijd geleden geschreven. De direkte aanleiding ertoe !üas
!üeer een ander opstel dat nu zowat een jaar geleden verscheen ín tret Duít-
se tijdschrift "Kurebucht'. Ðe konklusie Ligi voor de hand, dat het in de
v-ol'gende bLadzíjden niet om een bijzonder aktuele zaak gaat en d,aarenboven
dan nog om een zaak van gerínge praktische bet,elcenis.

ltat voor zin heeft het om - geLijk bíer ín feite wordt gedaan - té
trachten het gebrek aan levensvatl¡aarheid van een bepaal-de Ueweling aan te
tonen op een moment dat deze praktisch aL is overleden? Staat een derge-
!Íjl. bezigheid níet zo ongeveer getijk met het intrappen van open deurãn?
En bovendien¡ wat heeft de studentenbewegíng te naken-mer de zälfstandige
arbeídersstrijd nraarop de samenstellers van ãit btad ín hoofdzaak hun aan-
dacht ríchten?

llet ant¡.¡oord luidt, dat het onderwerp dat híer r¡ordt behandeld aktue-ler ís dan nen op het eerste gezícht wel Lou d,enken. Ðe studentenbeweging
rþge op sterven na dood schíjnen, de ziekte díe zij van haar geboorte af
onder de leden heeft gehad en díe haar lcrachÈen teãslotte heeft geslooptis g6én ziekte die zich alleen rnaar bij haar heefr geopenbaard en ãie u¡.1-
sLuitend de anti-autoritaire beweging ãer studenten-karakteriseert.

Ilet gaat om een ziekte díe vele vormen heeft en die zich telkens Ì,reer
manifesteert bij aLlerlei groepen die - om een of andere reden - een ver-
anderíng van de bestaande naatschappij voorstaan. Wat deze groepen, hoe
verschíL1end va¡r karakter en struktuur-ook, bijna steeds net eLkaar gemeen
febþe1 ís dÍt, dat zíj de maatschappelíjke verandering hetzij van dã ver-
breiding van dÍü of dat 'uidee" verwachienn hetzíj r"ã 
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de bestaande macht, clíe door haar reaktíe op deze provokatii zíchzeLf, datwiL zeggen haar ¡rezenlijk karakter aLs ondärdrukkingsapparaat zou ontmas-
keren,

I{at daarbij over het hoofd r¿ordt gezíen, zowel. door de studentenbewe-



gíng als door al díe díverse, min of meer poLitieke groepen díe uit haar
zíjn voortgekomen is dit, dat de bestaande maatschappíj-een kLassemaat-
schappij is en dat de onderdrukkíng waardoor zij zich kennerkt op de onder-
drukkíng van een bepaalde kLasse is gericht, wier beLangen tegengesteLd
zijn aan de belaagen van de heersers. Aan díe onderdrukie kLasse behoeft
het feit dat zíi r,rordt onderdrukt niet duidelijk te worden genaakt r zíj ex-
vaart het aan den líjve. Het ís haar, wagen wij Ëe beweren, duídelijker
dan aan de studenten of de pot ítieke aktíe voerende groepen, die - aL hun
gepraat over de wezenstrekken d.ezer samenLeving ten spijt - er blijk van
geven te weinig te hebben begrepen, dat aan de-onderclrutt<íng ín de-maat-
schappij een belangentegensteLl.ing ten grondslag f.igt en dat de daaruít
voortspruitende dageLijkse belangenstrija net -eni[e ís dat aan de onder-
drukking.van de ene klasse door de andere werkeLíjk een eind kan maken. on-
derdrukking is Ín de geschíedenis nog nooit andãrs verdwenen dan door de
stríjd van de onderdrukten.

Zeker, de studentenbeweging en de groepen díe wÍj hier op het oog heb-
ben, hebben de mond voL van de arbeíders, na de arbeiders op een gegeven
monent eenmaaL te hebben rrontdekt". Waar ziJ, díe studenten en groepen,
echter naar streven is, de arbeiders ervan t¡bewusttt te maken dat de maat-
schappÍj dient te worden omgehrentetd. I,Iar zij weígeren te zien of te aksep-
teren is dat degenen die over níets dan de socíatå (of politieke) ou¡oreotel
Líng praten de maatschappij niet kunnen en niet zuLLen revolutioneren en
dat zíi, díe enkel het oog op hun materíeel- belang gerÍcht houden aonder
revoLutíe te wílLen maken, haar juíst zull.en ournrentàlèn.

Ilieruit vloeit voort, dat de studenten of de bedoelde groepen de pre-
tentie hebben, dat z¿i geroepen zijn niet sLechts om de ãrbeiders op ae
betekenís van de klassenstrijd te wijzen, naar 6ók nog om hen te Leren hoe
zíj d,eze moeten voeren. Dat kont er dan vervoLgens of neer, dat zij er op
uit zíjn de arbeíders Ee betuttelen en dat zíj 6f. boãs worden óf zich tel
Leurgesteld afwenden Ì\ranneer de arbeiders deze betutteling niet wensen te
aanvaarden. Zij nenen, dat de klassensÈrijcl - zoals zij hen verstaan - pas
goed kan worden gevoerd wanneer de strijders zich rrínzícht" hebben vere¡or-ven. Zij beseffen níet dat "inzichtrt dan weL 'tbewustzijnt¡ iets is dat pas
ín en door de stríjd wordt verkregens êêrl strijd díe voLkomen verschiLt
van de stríjd díe zij zeLf voeren, Zij, die voortdurend de mond vol hebben
van de arbeíders, beseffen niet dat deze op hun beurt de buík vol hebben
van hen en huns gelíjken. Evenmín beseffen zíj hoezeer hun optreden de be-
Langenstrijd van de arbeiders beLerqrert en benadeeLt. Daarop te wíjzen, de
aanspraken der studenten terug te wijzen, hun íLLusíes aan te tonen, dat
is het r¿at de schrijver van het volgànde opsteL voor ogen heefÈ gestaan.



DE IIANlI-AUTORITAIRE BETfEGING''
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Zo ongeveer tíen jaar geleden is het, dat een aantaL moderne indus-
triel.anden - de u.s.A., Duitsland, Frankríjk, rtaLíi!, op een wat kleinere
schaal ook EngeLand, Nederland en Belgiê - ieder op eigen wijze gekonfron-
teerd ¡¿erd met een radikale beweging, díe uítging van de studenten en door
deze werd gedragen. Fríedrích Dlager en Ulrich Spinnarke die, voor r¡at de
Duitse BondsrepubLiek en l,Iest-Berlijn betreft, het verschíjnseL aL zeer
vroegtijdig hebben trachten te analyseren, spraken destijds van een door
onbehagen gekarakteriseerde stromíng, die haar oorsprong vond in een kri-
tische ÍnstelLíng ten opzichte van de universíteít en díe vervoLgens uÍt-
uondde ín een door moreLe verontrvaardÍging gevoed verzet tegen de bestaan-
de staat en tegen de bestaande, veeLal als een konsumptienáatschappij ge-
doodverfde, samenl.eving. Mager en Spinnarke karakteriseerden de bewuste
beweging als een radikaal-demokratísche oppositie die de autoritaire trek-
ken der huídige naatschappíj zocht bLoot te Leggen door de haar kenmerken-
de onrust te vergroten en door haar tegenstellíngen op de spíts te drijven.
Kortom: met een anti-autorit,aÍre, provocerend optredende, buiten-parlemen-
taíre bewegíng had men te doen, díe volgens de beide genoemde, àverigens
zeLf niet meer tot de studentenrrrereld behorende onderzoekers, Iteen tot d.an
toe versluierde werkel-ijkheíd onthuLde en dientengevoLge noodzakeLíjker-
wíjze tot, een verandering der maatschappij zou leiden"-2). soortgeLijke
gedachten ontwíkkelden ook de vertegenwoordigers der bewegÍng zel,f.. In ne-
derland trof men ze zoweL bíj Provo aan als bij een figuui ais Ton Regtien
díe er duidetíjk blíjk van gaf via een kritíelc op de universíreít ror een
kritÍek op de autoritaire maatschappij te zijn gekomen 3).

Heden ten dage stelt heel deze antí-autoritaíre stroming nauweLíjks
nog iets voor. Hier te lande is de op een gegeven moment met het Uegiip
Provo aangeduide bewegíng als een nachtlcaars uítgegaan. In ouitsland iíjn
de beloften díe zíi scheen ín te houden al-iermínst vervuLd. Mager ãn
Spinnarke meenden een mogelíjkheid te zíen, dat bepaalde bevol.kingsgroe-
pen zích met haar zouden solídariseren. I{et tegendeel is echter juisã ge-
bLeken. Zí3 is verschrompeld en uíteengereten, ten prooí aan een hevíge
krisis en volledig in een impasse geraaki, of liever: gebleken is, dat ãe
yeg die zij bewandel-de niets anders dan een irnpasse wás, In andere Landen
ís het niet beter met haar gesteLd. Zij is ovèral op sterven na dood voor
zover zij níet reeds ís overleden.
[taardoor ís deze anti-autorítaire beweging geheel en al de nist ín ge-
gaan!- Híerdoor, antwoordt l(laus Hartung in een uitvoerig opstel in ttKurs-
buch'r 4), dat zíj een bewegíng hras van ãen beperkt karakier, een beweging
die niet in staat bLeek tot het overschríjden van een bepaalde grensr Ëê
qretens de grens tussen de klassen.

Indien deze, uitspraak van Ilartung de konklusie vormde van zijn be-
toogrindÍen híj bíj zijn pogíng tot een verkl-aring van de krisis der anri-
autorítaíre beweging zou hebben laten zíen r.raaróm deze de tussen de klas-
sen bestaande barrière onmogelijk kon overschrijden en índíen híj aan deze
onnogelijkheíd de naar onze meníng enig mogelijke konselcwentíe had verbon-
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den, dán zouden wij ons zonder aarzeLen met zijn zienswijze akkoord irebben
verkLaard. Dat zaL niemand verbaze:,r díe zich nog heri:,rneren kan dat wíj
ruim tien jaar geleden het verzet v¿n Provo al-s een "verzet zonder klasse-
basis" hebben gedefinieerd en op ¡¡rond daarvan de hístorische beperktheí.d
van Provo hebben trachten aan te tonen 5). l'{aar de uitspraaic van Hartung
is geenszins een konklusie doch slechts een beweríng die voor de zoveelstã
keer íllustreerü, dat uít overeenkonstige beweringen aLlesbehal.ve overeen-
komstige zíenswíjaen kunnen worden afgeIei.J.

Het is onze opvatting, dat datgene rlrat lttager en Spinnarke zeer juíst
als een radikaaL-demokrauísche oppositíe hebben omschreven niet tot een
maatschappel-ijke, de samenleving omryentelende kracht kon rvorden doordat
deze oppositíe geen ma t e r í ä t e b e I- an g en vertegenwoor-
digt díe duideLijk stríjclig zíjn met die materíËle belangen dÍe de basis
vormen van de bestaande orde en haar ideologie. Een oppositie die niet op
nateriäl.e beLangen berust kan nirmer een åateríåile mãeht vormen en ver-
liest vroeg of Laat als opposítíe haar betekenis. AL beetaat zíj uit wat
üen dan pLeegt aan te duiden als 'rmensen díe over de dÍngen nadenken en
dientengevolge kritísch tegenover de bestaande maa.tschappij zijn komen te
staanrr, haar maatschappetíjke huLpeloosheid verandert daardoor niet. Noch
aan de eerlíjke verontnraardíging der betrokkenen, bijvoorbeel-d over dat
wat zíj aLs de ttuitwassen" der t'konsumptiemaatschappij t' beschouwen, noch
aan de oprechtheid van hun protesÈen tegen nevenverschijnselen zoals po-
litiewilLekeur, stadsverkrotting, míLieuverontreiniging, kernenergie of
bewapeníng behoeft te worden getwijfel-d. irlíettemÍn moeten dergeLijke pro-
testen zonder uitwerki.ng blijven zolang de protesterenden niet over poten-
tiille macht beschikken en over poteniiëte'macht beschikt enkeL en àlleen
de arbeidende kLasse aangezien heeL het maatschappelijk bouwwerk op het
fundamenL van de produktíeve arbeíd ís opgetrokken. Al-leen de kLasse der
industriearbeíders kan een veranderíng der maatschappij bewerksteLLígen.
De enige revol-utie waardoor het kapital-ísrne omver kan rsorden geworpen is
de proletarische. llet geLoof aan een ander soort van omnenteling is niets
d,an een ilLusie.

trfat de antí-autoritaire beweging van het begin af aan heeft geken-
merkt ís níet zozeet haar afkeer van een proletarische revolutie, gelijk
men die vanzelfsprekend aantreft in de kríngen der eígenl"ijke bourgeoisie,
doch een geringschaËting van haar nogelijkheden. Het ÍndustrieproLeta-
riaat zou voortdurend afnemen in getaLsterkte en betekenis en daarenboven
een apathische massa vormen r,raarvan enig revolutionair vetzet. tegen de ka-
pítaListische verhoudingen níet (neer) kon v¡orden verwacht.

De uyttre van de afnemende maatschappel.ijke betekenis der proLetari-
sche klasse echter ís één van de verschijningsvormen der burgert íjke ideo-
logíe. Door de koncentratie van het kapítaaL en de daaruit voortvloeieade
ruineríng van de zogenaamde middenstand zíjn er thans meer proletariärs
dan ooit. Het moge !üaar zijn dat er meer arbeiders dan voorheen werkzaam
zijn ín hrat men de díenstensektor noemt hraar geen meerwaarde r¡ordt voort-
gebracht, hun positíe tegenover het kapitaal is daardoor niet veranderd,
Ook zij hebben geen enkele zeggenschap over de produktiemíddelen, ook zíj
hebben dientengevolge geen enkele invloed op hun eígen bestaansmogelijk-
heden, ook zij verkeren in de omstan,-igheíd dat over hun manier van leven
door ãnderen wordt beschíkt. Dit al-Les leidt er toe dat ondanks een ver-
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schuiving van produktíeve naar onproduktieve arbeíd de potentiäle nacht
van de werkende klasse groter is dan zij op enig vroeger tijdstip is ge-neest. De ontwikkel.ing van de moderne techniek heeft de sanãnleving võl-
Ledig afhankeLijk genaakt van een ongestoorde voortgang der produkãie 

"neen behoorlíjk funktioneren van de dienstensektor ís ãaaivoor nede een on-
misbare voorwaarde. Dat verkLaart hraarom, aL1e praatjes over een vermin-
derde betekenís van de arbeíderskLasse ten spijt, dóor personeeLschefs,
foor.socíologen en psychologen, door maatschappelijke werl(st)ers en door
bedrijfsartsen, doot geschiedschrijvers en ekonõnen, door juristen en door
organísatie-adviseurs méér aandacht aan de arbeidersklasáe wordt besteed
dan in het verLeden het geval was.

I^Iat de vermeende apathíe betreft: dat de z e 1f d e arbeíders die
onder bepaalde omstandígheden apathisch schijnen, onder andere ourstandig-
h:99" Le bLijken rebeLleren is ongetwijfeld juist, maar nier her beLanl-rijkste wat hieromtrent dient te r¡orden vastgesteid, De opmerkíng dat ãe
arbeiders geen f'revolutionair verzet¡t (meei) plegen gaat geheel voorbíj
aan het feit, dat arbeiders niet in verzeË komàn ãn nõoit in verzet zijã
gekomen om de naatschappij te veranderen, doch zích verzetten hetzij ãn
hun proletarísch Lot te verbeteren, hetzij om een verslechteríng daaivan
te voorkomen. hÏaarmee men hier te doen heeft is een dubbele nisvaiting¡zo-
weL een omtrent datgene wat de arbeídersklasse i s , als een omtrent-dat-
gene \,¡at zij dientengevolge gedwongen is te doen.

Het verzet van de arbeidersklasse - uTaarvoor zíj die deze nisvattin-
gen huldigen overigens opvallend weinig oog hebben - i" wel-ís¡uaar de uotor
van alle maatschappeLíjke verandering, maar het is onjuíst het objektieve
_gevo I g vanhet optredenderarbeiders tothun subjektief dó e I te
bombarderen. Zíj díe de arbeidersklasse "apathieil verwiSten, verwijten
haar ín feite onverschÍl lígheíd voor íets dal zij ninmer hãefr nagesrréefd,íets dat men haar slechts heeft toegedícht om daarna te konstateren datzij het tengevoLge van haar "verburgerlijkíng" zou hebben opgegeven. Ðaar-bij wordt dan over het hoofd gezien, dai er-van die ,og"taäãdã verburger-
f.ijking van de arbeidersktassã alleen daarom al geen spiake kan zijn ¿ãor-
dat' zij steeds, ook bij stijgende lonen en beteie arUäí¿svoorwaaráen, het
tegendeel van íeder burgerdom uítmaakt aangezien de burgerlijke verhoudín-
gen - onverschíLLig of zij door partikuliere eígendom dan wel door staats-
eígendom gekenmerkt ¡uorden - en de burgeríj zeif slechts ten koste van de
arbeiders kunnen bestaan. Juíst doordãt áit zo is betekent íeder nog zo
kleín-verzet tegen het proleËarÍsch Lot een potentiäle bedreigÍng der õur-
gerLijke verhoudíngenrdie omgekeerd geenszinl bedreígd worden door een op-
treden dat geboren is uit de i d e e dat deze verhoudingen moeten nrorden
veranderdr een idee die niet in proLetarische omstandígheden wortelt. De
kLassenscheiding in de burgert íjke samenLevÍng is tevens de scheíding tus-
sen hen díe revolutie wiLlen maken zonder het te kunnen en zij die dã maat-
schappelijke verhoudingen revolutíoneren zonder het te r,¡iLlen.

Ìlat nu Klaus Hartung net zijn opmerkíng, dat de anti-autoritaíre be-
wegíng de grens tussen de kLassen niet heefi kunnen overschrÍjden, ook be-
doeLd noge hebbenrkennel-íjk níet dat zíj, welíswaar gegrepen àoor de anti-
burgerl"ijke i d e e der maatschappetijt<e veranderlnã, 

-maar niet op het
fundament van het anti-burgerLijke b e t a n g gebouwå, was gedoerã tot
een machteLoosheíd die haar míslukking onontkoombaar maakte. nãt zij voor
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de kLassenscheíding halt heeft genoaakt acht hij níet, zoals wij, een van-
zelf,sprekend gevolg van haar karakter, beschouwt hij derhalve níet als een
olvermijdelijkheíd'maêr rekent hÍj tot de door haar gemaakte f o u t e n.
Hij erkent haar urislukking, maar hij plaatst die op êén lijn net een polÍ-
tieke nederl-aag of met een verloren slag. Hij spreekt erover als ovei een
nÍeLukking t o t n u t o e en met de optioistísche - want onsefun-
deerde - verzekeríng dat de anti-autorítaíre üeweging ondanks attes" i6ðn
zal zegevieren eindigt hij zijn beschouwingen.

Voor een dergelijk optímÍsne ís in onze zíenswijze geen pl.aats. ¡üíj
zien geen uitweg uit tt slop waarin de als "nieuwe opposiiíe" gekenmerkte.
buítenparlenentaíre en anti-autoritaire beweging zich bevindt en zich naar
onze overtuígíng st,eeds bevonden heeft. Niet tengevoLge van haar zogenaam-
de fouten ís zij ín deze doodlopende steeg terechtgekomen, zij ís er gebo-
ren. De kiemen der ontbinding heeft zíj van meet af aan met zích meegedra-
gen. I,,lij beschoulren haar uiteindelÍjke ondergang aLs het onverbiddelt"ijke
noodlot dat zích aan haar voLtrekken moest. Idat door llartung en anderen
wordt aangezien voor 'rfouten'r - dat wil zeggen dingen die vermeden hadden
kunnen worden - zíjn sLechts evenzoveLe kenmerken van haar werketíjke po-
sitíe. Zo men er aL inderdaad van leren kan, niet wat de beweging zou heb-
ben moeten doen of in de toekomst díent te laten, rnaar wat zij i s .

De antí-autoritaire beweging nu is, wat zij van het begin af is ge-
weest; een protestbewegíng van jongeLíeden uit burgerLijke en kLeinburger-
lijke uíLíeus die zich weliswaar tegen de burgerlíjke werkelijkheid keer-
den - en om die reden ten onrechte voor anti-burgerLijk rverden versLeten -
maar díe er geenszins bovenuit gingen.Zíj streefãen dã burgertíjke verhou-
díngen niet voorbíj, zíj hrensten in feite terug te keren naar het begín
daarvan. Zíi r*taren zich daarvan overÍgens níet bewusË en zíj konden zích
er moeíLíjk bemrst van worden doordat hun t'socíalístíscherf ideoLogie een
dergelijke bersustwording verhinderde, Aangezíen zij - en alLermínst toeval-
lig - voLuntaristen, dat wil zeggen2 politieke ideaLísten, waren, hieLden
zíj et een bepaalde toekomstvísíe op na. Wat zíj echter voor de toekomst
aanzagerl, was ín werkelijkheid het ín de toekomsË geprojekteerde verLeden,
Bernd Rabehl - een dergenen die zích heeft ingespannen om van deze "nieuwe
oppositie" een vtat hij noent "socialistísche opposítie" te malcen - heeft
opgemerktrdat deze jongeren tegenover de verslarde vormen der parlementai-
re demokratíe met haar bureaukratísch nachtsapparaat het ideaaL van een
echte en dÍrekte demokratie stelden 6). I^Iij houden, zonder ons overigens
net Rabehl te identificeren, de karakteristiek voor juist, eraan toevoe-
gend, dathierbíj de ideaLender j akob ij n s e demokratie tegenover
de huidíge demolcratische werkelÍjkheid r¡erden geplaatst. Aan de a r b e i-
d e r s d emo1.. r a t i e ¡serdniet gedacht. "Het proletariaat", ver-
klaart KLaus Hartung, "was ons vooraLsnog onverschilLigtt.

Hartung laat híerop volgen dat "niets verkeerder zou zÍjn dan uit de-
ze onverschilligheid de kleínburgerlijke oorsprong der studentenrevolte te
willen afLeíden." De opmerking slaat niet op ons. T{ij leiden niet uit haar
onverschit Lígheid jegens de arbeírlerskLasse het kleinburgerLijk karakter
der nieuwe opppsítie af, doch rvij verklaren omgekeerd deze onverschíllig-
heid u í t haar kleinburgerLijk karakter. ALs l{artung betoogt, dat het
proletariaat werd genegeerd omdat rt zich niet roerde en alleen ¡¡aar meer-
waarde produceerde zonder aan zíjn ketenen te rukkenrdan heeft men, in te-
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genstelLing tot h?at hij meentrnieË met een |tjuiste hístorisehe waarnemíngt'
te doenrdoch met een typisch kleínburgerLijke karríkatuur. De kleinb.trg"I-
líjkheid daarvan wordt ònderstreept door zijn aansLuítende opmerking, dat
de--nieuwe oppositíe I'níeË geLoofde dat de arbeider, rÀranneer hij zijn mate-
riäLe beLangen nastreefde op de revoLutionaire \"¡eg zou gerakent' en dat de
nieuwe oppositíe zich een revoLutionaire ontwikkeLíng slechts aLdus kon
voorstelLen, dat de arbeider "zou overstappen naar het antí-autoritaire
kamp. "

ËIier vindt men precíes aL1e eLementen van het moderne jakobíjnendom
terug3 de mÍskenning van de werkelijke proletarisehe situatie, de grandio-
ze onderschattíng van de belangenstrijd en de even grandíoze overschattÍng
van de (revolutionaire) idee - aLsoi ídeeän in de geschiedenis ooit ietã
anders hebben gedaan dan zich bLameren' en tensLotte de misvatting, dat
de arbeiders slechts op ttde revolutíonaire weg' zouden geraken indien zij
zich achter de vanen ener vaa radikale ideeåin vervul-de bewegíng zouden
scharen, die derhaLve haar eigen funktie verstond als die van een revolu-
tionaire avantgarde.

Dat de nieuwe oppositíe er aanspraak op maakt een ttvoorhoede" te zijn,
ook aL formuteert ze die aanspraak dan heeL wat minder duidetijk dan de
boLsjewístísche groepen of partijen, wordt ook door Hartung gekonstateerd.
llij spreekt in dat verband van "de historische z í e k t e der studen-
tenbeweging". ALs híj dan een poging onderneemt de oorzaak van die ziekte
op te sporen, steLt hÍj vast, dat zij uit een teleurstelling over lrrat hij
- met, typisch jakobijns woordgebruik - tthet voLkrr noemtrte verklaren vaLt.
Maar híj gaat niet zo ver dat hij deze teLeursteLLing zêLf, anaLyseert; hij
verstaat haar nÍet als een konflikt tussen de jakobíjnse theorie en de
ruratschappeLíjke praktijk.

Van een dergelijk konfLikt is sprake bij iedere "voorhoede'r, of ze
zichzel.f nu weL of niet aLs een partij beschouwt. Dat is Hartung ín zover-
re niet ontgean, dat hij zíjn kritiek de vorm geeft van een krítiek op de-
ze special.e organisatievorm. Hij beseft dat de partij, dat wíL zeggen ie-
deqe partij, hãár theorie ofteweL háár waarheid voor d e waarheid houdt
en híj beseft ook, dat de partij haar Leden het zicht op de werkeLijkheíd
beLemprt. Maar hij zwijgt erover dat tegelíjkertijd ook omgekeerd overaL
waar het, zícht op de werkelijkheid beperkt is de een of andere bijzondere
¡raarheid voor de algemene wordt gehouden en dus een geestelijk klirnaat
heôrst dat een ídeale voedíngsbodem vormt voor de partij.

Om konkreet te r¡orden: zodra de radikaLe jakobijnse waarheíd ontrent
de onderdrukkíng van rrhet volktt bij grote deLen daarvan, dat wil zeggen:
bij de arbeiders, niet blíjkt aan te sLaan, dan wordt dat niet dáãraan ge-
weten dat de proLetarísche werkelijkheíd en de arbeidersstrijd totaal- an-
ders zíjn dan die der jakobíjnse sËudentenopposítie, maar dan wordt dat
toegeschreven aan een gebrek aan (kLasse)bewustzijn en aan een daaruit af
te leiden gebrek aan revoLutíonaire r¡ i I . Aân de "voorhoedet' of de par-
tíj wordt dan de Ëaak toegedacht de arbeiders t'bewust" te maken en hun t'ge-
brek aan revol,utionaire wiltt moet dan door de revolutionaire wil van de
¡rvoorhoedett worden gekompenseerd.

Zó sterk ís deze tendens, 26 krachtig díent deze ontwikkelíng zích
aan, dat het bíj Èijd en wijle dagende, louter verstandelijke inzicht, dat
het niet op de revol-utionaire wil doch op de re?lle tegensteLlingen en de
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daaruit voortspruitende worstelingen aankomt, haar niet of nauweLijks vêr-
mag af te remmen. Rudi DuÈschke bijvoorbeeLd heeft op een gegeven moment
herínnerd 7) aan de krítiek die I'tarx op een bepaalde fraktie-van de oude
Komunistenbond B) heeft Laten horen, namelijk dat zij ,'ínplaats van de
werkelijke verhoudingen louter de wil tot het drijfrad áer revolutie wilde
makenrr. [faar dat beLette Ðutschkeniet omvan r evo L u t i on a i r(spatiäring.van ons) klassenbevnrstzíjn te spreken en d,e klassenstrijd als
een p o I i t í eke strijdop tevattendiedoor zogenaamde arbeiders-partijen zou worden gevoerd inplaats van door de arbeidãrs z6l-f 9).

. Dat de proletarísch.e strijd, naar l'{arx reeds besefËe, geen p o 1í -t ieke strijdismaareen s oc iar.e endathet- porl t íe-
k e verstand,dat r¿Í1 zeggen het polítielc ber¿ustzijn slechtã door de maat-
schappelijk bevoorreehten wordt verworven l0), treãft kenneLijk buiten het
gezichtsveLd van Dutschke geLegen. Sprekend over de verhouding Ëussen de
theoríe en het praktísche handeLen bóweert hij - met een .r"r"l5zing naar
Marx - dat de theorie daarom níet tegenover de iraktíjk kan r¡ordãn gãsteld,
omdat ttdeze aLleen door de theoríe tót naterieeL geweid wordt zodra-de mas-
sats erdoor r¡orden gegrepent' ll). slaat men het ñier door DuËschke tussen
aanhalingstekens gepLaatste cítaat ín de oorspronkelÍjke tekst l2) op, dan
ziet men dat t'Iarx íets anders zegt dan hem dãor Dutsótte ío de mond wordt
gelegd. Bij tvlarx is er geen sprake van dat de p r a k t íj k tot materí-
eel geweld zou worden genaakt d o o r de theorie, en dan nog weL a L -leen doordetheorie. Hij beroogrdat ó6k de rheõrie t,or
materíeeL geweld wordt onder bepaaLde omsÈandigheden. Dat woordje 'rook" isbij Dutschke verdwenen en door het woord "dooi" vervangen; het $roord "a1-119t" staat bij Marx aan het begin van de zin; het heefi daardoor níetrge-
tijk bíj Dutschke, de betekenis van "enkeltf maar die van "echter'r.

Over de vraag in hoeverre de nassa door de theoríe kan worden gegre-
pen zou een interessante diskussie urogelíjk zijn die wij hier niõt-van
pLan zíjn te voeren. Het is ons om de anti-autoriiaire níeuwe oppositie te
doen. ALs wij er de aandacht op vestigen dat een van haar meest vooraan-
staande vertegenwoordígers de teksten waarop hij zich baseren wil onnausr-
keurig Leest, dan níet ondat wij zíjn íntetLektuel.e kapiciteiten in twij-
fel wíLlen trekken. Níet zijn geestelíjk níveau ís aanspraket ijk voor zijn
bLunderrmaar de onstandigheid dat híj en de zijnen bij her lezèn nier nín-
der dan bíj hun rondtcijken in de samenLeving een bãpaalde "bril" dragen
díe kennerkend is voor de maarschappelijke groãp !üaartoe zíj behoren.

Voor deze studenten, voor wie níet lopende-band-werk, onderhoudsmonta-
ge of transportarbeíd, doch theoretiseren de dagelijkse bezígheid uitmaakt,
is de superioriteít der theorie zotn vanzelfsprekendheí¿ ¿ãt zíj ð,e ver-
houdÍng tussen haar en de praktíjk we1 op haar Èop m o e t e n zetten.
Dat de theoríe van de praktijk afhangt ínpLaats van omgekeerd roíL er bij
hen niet in. vandaar dat zij zích op teksten baseren, ãat wil zeggen dã
maatschappeLijke strÍjd theoretÍsch benaderen, inplaars van ae prãttíjt<
van de klassenstrijd tot een toet,ssteen der theoríe te naken. I,Iaartoe dat
Leídt kan men onder andere aLweer bij Rudí Dutschke zíen, díe puur Langs
de weg der verstandelijke redeneríng min of meer het vage inzicht heeit
verûTorven dat het bertnrstzijn níet iets ie daË aan de proLetarische strijd
vooraf gaatrdoch iets dat er het gevolg van is, maar díe niettemín verkon-
dígt, dat "het bewustzijn ontstãat ín een b e r^r u s t e kl_assenstríjd'o
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l3). Indien hier iets anders wordt bedoeLd dan wat er te Lezen valt, iets
anders dan dat ín egl strijd die reeds b e w u s t wordt gevoerd nog
hteer eens het bewustzLjn (en wat voor bewustzíjn dan weL?) roidt gewettl
dan kan dat slechts dít zijn, dat voor de bewuste strijd van nietlarbeil
ders de arbeiders bewustzijn verwerven. En dat is inderdáad precies de op-vatting der nieunre opposítie, die het - evenaLs Mager en Spinnarke naar we
hebben gezien - van de aanvang af voor moget-ijk treãft gehouden uret hããr ak-tie andere maatschappetíjke gioepen of kl-ãsseã ir, betoelitg t" brengen.

Een-dergelijke oPvatting gaat er geheel aan voorbiSr- aat het bewust-zijn nooit Íets anders kan wãzãn dan hãt bewuste z íj n'. on zictr ergãns
van bewust te ürorden moet er i e t s bestaan w a a r v a n nen zicñ be-wust kan worden en dat í e t s is de materíilLe werkelijkheid. Derhalve
moet het bewustzijn der sËudenten totaal verschiLlen .ran het bewustzijn
dat zích de arbeiders in en door hun strijd verwervenraangezíen de studen-
ten ín een ándere werkelíjkheíd verkeren ãan de arbeiilers.

Dít Levensgrote verschíL tussen de ene werkelijkheid en de andere en
de konsek¡renties daarvan voor het bewustzíjn kan men goed iLlustreren aan
de hand van de verhouding tussen de níeuwe óppositie eã n.t staatsapperaat,díe.- zeggen wij Hartung na - ín de geschiedãti" ¿"r anti-autoritaiie Ue-'
weging een centraLe roL heeft gespeeÍd. Her feít is genakkeLijk te begrij-pen. Als de studenten begÍnnen te rebelLeren is hun itreven gáricht of eãr,
dusdanige hervorming van het hoger onderwijs, dat zíj nieð lang"" i'doo"
vakídíoten met vakídiotÍsmen" zulLen ¡¿orden voLgestopt, maar de kãns krij-
gen zich ook trals staatsburgers" te ontr¡ikkeleã dooi middeL van polítief,e
infornatie, polítíeke meningÀuiting en poLítieke dískussÍe. wat zij wensenís een demokratísering van de universitäit. Deze heeft echter niei aLleen
een zeer bepaalde, weinig aan dít verLangen aangepaste funktie in de bur-gerlijke samenLeving, zíJ ís ook ""n o.t"rñeídsinãtãlling. Achter de akade-
mische senaat, achter de rektor en achter aLle akademísãhe ínstituten doe-
men de burgerLijke wet, de burgetLijke overheid 14) en haar machtsapparaatoP. Het konflíkt tussen de studenten en de universiteít is derhalve eenkonfLikt tussen hen en de overheid en het ís een p o 1 í t i e k kon-ftíkt aangezien het daarbij on poLitieke vrijheden g"ãt, in eersËe instan-tie het recht on uiting te gãven aan afwíjkende ãeningen over politieke
k¡uesties, zoaLs bÍjvoorbeeLd de oorLog in Víátnam. Dat -juíst ten aanzien
van de VÍetnamese oorlog morele gevoeLens sterk hebben m"ãg.sp."Ld, veran-dert aan het politieke karakter van de kwestie niets
_ In tegensteLlíng nu tot de arbeíders, die bij hun sociaal verzet in
de eerste pLaats met het ondernemerdom, meË fatriéksdirektíes of met pa-troonsr mogelíjk ook met de vakbewegingsnureaukratie, gekonfronteerd ¡¿or-
den en pas indirekt, in een latere fase met de machtsníãdelen van de over-heid, -krijgen de rebellerende studenten bij hun polítíek verzet met het
overheidsgeweld d i r e k t te maken. Dat iã rt gãvaL í n de uníversi-teít wanneer de politie opdracht krijgt een der uñiversÍtaíre gebou$ren te
ontruimen - zoaLs in Berlijn op de l9e aprí1_ 1967 -, dat ís ooñ h"t geval
b u í t e n de uníversiteit, dat wil zãggen in de straten, r¿aarheen zÍch
het konfl'íkt hoe Langer hoe meer verpl-aatsÈ, mede doordat na de l6e febru-arí 1966 ín de uníversíteít geen polítieke bijeenkomsten of manifestaties
meer mogen r¿orden gehouden. Aldus wordt de botsing tussen de níeur¿e oppo-sitíe en de overheíd aL ín een zeer vroeg sËadium een botsing ín de meest
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letterlíjlce zin des woords. lelkens en telkens Ì^reer komt het tot een tref-
fen tussen de studenten en de gewapende macht.

Is voor de arbeíders de kLasseËegenstellíng tot het ondernemerdom de
dagelijkse en alLes overheersende levenservaríng, voor de studenten is dat
het pol.itíegeweLd. Níet in de produktí.esfeer zien zij de burgerlíjke sanen-
levíng en de burgerlijke staat tegenover zichrmaar op straat, dat wil zeg-
gen uitgerekend dialar, waar de burgerLíjke staat tegenover hén het strate-
gisch overwicht bezít. Over Hartungs opnerkíng dat de anti-autoritaire be-
wegíng niet op sËraat versLagen is, kan men van mening versehil-len. lfaar
het is onbetwístbaar, dat zij er in geen geval de zege heeft behaal-d. Van-
daar dan ook dat Hartung er even verder op wíjst, dat zich bij de etuden-
ten een opvatting omtrent het staatsapparêaË heeft ontwikkeldrvolgens wel-
ke "de staat zul-k een totaLe macht bezit, dat er tegen hem niets kan wor-
den ondernoment'. Daaruít wordt dan de konklusie getrokken "dat het er op
aankomt hem de definítieve nederLaag toe te brengen'r. Deze konklusie is
niets anders dan een frase; !,rat er êan voorafgaat is exact de theoretísche
neerstag van datgene rdaÈ de studenten in h u n praktijk hebben ervaren.

De arbeiders doen een geheel andere ervaríng op. ALs bíjvoorbeeLd ín
het voorjaar van 1969 in de Duitse industrie geheel sfrontaan de ene t'wíl-
derr staking na de andere uítbreekt en de Bondsrepubliek wordt getroffen
door een stakingsgoLf die tensLotte in de septemberdagen haar hoogtepunt
bereíktrdan staat niet slechts het ondernemerdom, niet slechts de vakbewe-
ging, maar heel de officiäLe samenlevíng met inbegrip van het staatsappe-
raat tegenover hun optreden vol-komen huLpel.oos.

Voor de anti-autoritaire beweging rraren, schrijft Hartung, deze sep-
temberstakingen "een sehok". Zíj was, voegË hij er aan toe, "op de sponta-
ne strijd van het proletariaat niet voorbereid.rr Zi| was het inderdaad
níeË, ondanks haar oorspronkeLijke ver¡sachtÍng, dat de universiteítsrevol--
te naar andere terreinen van het, maatschappelijk Leven aou kunnen worden
uitgedragen. Rabehl noemde ruim een jaar v66r de stakingsbeweging van 1969
een dergelijke verwachtíng "1-íchtvaardigtt, r?het sycrptoom van een onstuimí-
ge Logica" (meer onstuimig dan Logisch, zaL hij hebben bedoeld) en hij
karakteríseerde haar al"s "een rnrensgedachtefi l5). De gebeurteníssen van r69

- en van later jarenrwaarin dergeLijke stakíngsbewegíngen zich hebben her-
haald - bewijzen aL1ermínst dat hij zich heeft vergíst. I^Iant de september-
stakíngen zíjn heel wat anders dan een overslaan van de studentenbeweging
naar de arbeiderekLasse t ziJ betekenen voLstrekt níet dat de arbeiders
zich achter de vanen der nieunre oppositie scharen. De betekenie van deze
stakingsgolf Lígt hierin - het optreden van onderop, het ontbreken van de
traditionele stakíngsleidÍng l6) en taL van andere verschÍjnselen tonen
het aan - dat de arbeíders zéLf. handeLend op het toneel verschíjnen. Het
is niet zo, dat de arbeiders ín september 1969 het bewijs leveren dat zij
de studenËen als hun voorhoede aksepteren, zíj leveren integendeel het be-
wijs dat zij geen voorhoede nodig hebben.

De septemberstakingen van 1969 liggen als s o c i a I e bewegÍng
niet inhetverlengdevande p o 1 i t i eke studentenbeweging, zíj
staan er juist als zodanig f.ijnrecht tegenover. De gedachte dat de antí-
autoritaÍre beweging moet funktioneren als een "voorhoerlett van het prole-
tariaat die "de revol.utionaire wí.L" belíchaamt en die de arbeídersklasse
bewust díent Ëe mafts¡ dat. zLj tegen de bestaande verhoudingen moet vechten,
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ís, níet met theoretische argumenten maar ín de praktijk, weerlegd met het
klasse-opËreden van de arbeíders en door de wij ze waar.op dit ontãtaat, na-
nelijþ regelrecht uit de situatie waarín zij vèrkeren. be maatschappeií5te
werkeiijltheid kont niet overeen met de ídeoLogíe van de studenten. óããr-nu
Ligt de oorzaak van de ondergang der nieuwe oppositie.

Hartung, die - gelijk wíj treUben gezien - niet van haar ondergang en
nog steeds van haar toekomstige overrsinníng droomt, w6L oog heéft-.chter
voor haar mi.slukkingen, zoekt de oorzaak daarvan niet waar zij naar onze
rneníng gezochÈ dient te ¡¡orden en volgens ons is dat de reden, 

-dat hij ze
opvat aLs urisLukkingen die de antí-autoritaire beweging te boven zou kun-
nen komen.

lüat hij de "verdognatísering" der nieuwe oppositie noemt bijvoorbeeld,
het feit dat ze onder druk raakt van als paddestoelen uit de grona rÍjzen-'
de boLsjeu¡istísohe groepene al_s gevolg hraarvan ziJ tot een põtitiete Líjn
gedwongen zou .zijn, ís iets dat r¡i:j heel anders verstaan dan- hij. Door hãt
polítíeke en jakobÍjnse karakter dãr nieur.¡e oppositíe dat wij 

"1. 
h"bb"r, g"-

signal"eerd - en dat haar ninder "nieur.r" doet- zijn dan zij wel schijnt--
hebben bolsjewistísqhe theoríeän voor haar een onweerstaanbare aanãrek-
kingskracht. l¡lant het bolsjer¿isme is nu eenmaal de meest konsekwente vorm
van het moderne jakobíjnendon ín de huidíge maatschappij. Het dogmatisme
heeft niet de werkeLijkheid terzijde geschoven, zoaLã Hartung sðhrÍ5ft,
ûâar-'de weqkelijkheid der antí-autoritaíre beweging ¡naakt haar tot wilLige
prooí van het bolsjewÍstische dogma. NÍet de UõtsJewistische groepen drln-
:gen de anti-autoritaire beweging tot het uitstippelen van eãn põlítíeke
lijn' maar õmdat de níeuwe opposítie van nature op een poLitieke Lijn zít
r¡ordt zí aLs vanzeLf naar het bolsjewisme 17) gedrongen.

of daarmee, zoaLs Hartung zegt, of reeds op een eerder tíjdstip een
rookgordijn rond de poLitieke werkelijkheid wordt gelegd, loont zich de
moeite van het twisten niet¡ Dãt de poLitieke werlelijt<treid, dat wiL zeg-
gen het jakobijnse karakter van de nieuwe oppositie, onzichtbaar wordt, is
sLechts een gevol-g daarVan dat ze aLdoor reeds met de rug naar de m a a t-
s c h a p p e L ij lc e werkelíjkheid staat gekeerd. Niet op de sociaLe
realiteit zijn de ogen gericht, maar zij staren - wij haken ín op een ver-
get ijking van Hartung - al.s t t ware naar een podium r¡raarop de k!.assenmaat-
schappij wordt u i t geb e e 1 d en waarop diverse ríchtÍnger¡samen
kibbeLen over de vraag wat voor dekor er moet worden neergezet. lrfaar het
beste dekor en de fraaíste kostumering kunnen er natuurlijk niets aan ver-
anderen daÈ men zích'na eerst een "wensgedachte'f te hebben gekoesterd -
aan een ÌrensvoorsteLLíng vergaapt, aan een íLLusie die met de werkelijke
kLassenmaatschappij en met de werkeLijke klassenstrijd op gespannen voet
staat. IIet eínde van dergeLíjke íLLusies is nu eenmaal de katastrofe, ook
aL r¡í1 Hartung dááraan níet geloven.

oãt het bol.sjewisme de anti-autoritaire beweging hoe Langer hoe meer
doortrekt - en hoe - bt ijkt zonneklaar uit de schets van Hartung, die in
dÍt opzicht bÍjzonder indringend is. 0p een gegeven momenr verteLi hij dat
de níeuwe oppositie zich wíl organíseren overeenkourstíg de beginselen díe
Lenin ín 1902 heeft ontwÍkkeld in zíjn omstreden geschrift "tlai te doen?r'.
Op, een andere plaats spreekt hij over het (door ons ook bíj nabehl gekon-
stateerde) streven de strijd der studenten ¡tom te zetten in een socialís-
tische en proLetarísche strijd" (?) en over de daardoor uitgelokte diskus-
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síes. Híj beschouwt het tijdstíp waarop díe diskussíes worden gevoerd aLs
'rhet keerpunt der bewegíngt'. l{ant daarna gaat het zeer snel en nog geen
half jaar daarna doeË de splijtzq¡am zijn werk t zo Laat hij zien. De een-
heíd der nieur,¡e oppositie behoort tot het verieden. Maar, aldus Hartung,
dat deert de studenten níet, Zij vinden her onbeLangrijt< vergeleken UIj-
wat' zíi als hun belangrijkste taak zien, te r¡eten: "hei pio1etaiiaat te oi-
ganíseren".

Ilartung noernt dat, 'rzelfbedrog", een kr¿aLifíkatie waartegen wÍj niets
hebben ín te brengen. Hij besehríjft deze gang van zaken ook met deze woor-
denr- dat de studenten "vóór anderen, vóór de arbeiders, politiek gaan ma-
kgtf'. l{eer op een andere pLaats konsÈateert híj, dat "de iadikale õeweging
zíchzeLf, omvormt tot een militante ninderheídro. t'øar híj sLaagt .r ttari oi-
ze overtuigíng niet in de oorzaken van dat alLes bloot ie leggen; hij zíet
de door hem geschetste ontwikkeling níet als een natuurLijke ontwikkeling.
En aLs hi.j zich kritisch uitl.aat over het nabootsen van de Lenínístische
organísatievorm, dan doet hij dat 'oomdat Lenin relcening hield met de al-
necht van de (tsaristÍsche) russische geheíme politie" ãn d.ie situatíe in
Duitsl.and níet aanwezíg ís. Van een anáereronze, opvatting, dat minder de-
ze faktot dan wel de jakobijnse opvatting van de revolutíe, volgens weLke
het proletariaat niet zeLf het vereíste 'trevoLutíonaíre beìùustrijnur kan
ontwikkelen l8) doorsLaggevend is geweest voor díens organísatoriãche be-
ginselen, vindt men bíj Hartung niet het minste spoór. Doordat hij zelf in
het jakobijnse milieu is gevormd en in de jakobíjnse ideologie ie opge-
groeid, l"egt híj niet de vinger op Lenins jakobÍnísme'als de wonde pfet,
zíet hij níet dat het jakobinisme de noodlãtsster is waaronder de nieuwe
oppositíe ís geboren.

Inderdaad: de zienswíjze dat de arbeiders van buíten af bewust moeten
r¿orden gemaakt, dat - om de woorden van Hartung t,e herhalen - zíJ niet uit
zíchzelf. "op de revoLutionaire weg ktrnnen komen", hebben wíj reeãs als ty-
perend ook voor de prilLe anti-autoritaire beweging Leren onderscheiden.
Als Hartung iets nader daarop ingaat merkt híj op, daÈ "het prol-etarÍaat
indirekt profiteert, van de uitbuíting van de Derde l^lereld'r, een opvatting
die voorbíjgaat aan de wíjze waarop in de kapítalistische produklíewijzã
ekonomische kategorieän als loon, príjs en winst tot stand komen en die-in
feite nieÈs anders is dan de ook door Lenin verkondígde theorie van de zo-
genaamde rrarbeidersdemokratiert.

De samenhang van deze theoríe met het bolsjewistÍsche jakobinísme kan
naar onze overtuigÍng evenmín worden ontkend aLs de samenhang van de jako-
bijnse opvattíngen meË het de nieuwe oppositie kenmerkende voluntarisme.
Hartung is daar vaag over. Het ene ogenblik schijnt hij de aanr¡ezigheid er-
van te erkennen, het andere ogenblik, als hij vermel-dt dat een kritikus de
studenten een voluntarístische ideologie verweten heeft, schíjnt hij zích
van een dergelijke krítíek te distanciilren. Naar onze overtuiging vofltren
het jakobinisme van de studentenbewegingrhaar van:huis uit politÍek karak-
ter en haar voLuntarísmerdat wíL zeggen de betekenis die zíj aan de ttrevo-
Lutionaire wíl" hecht, een onverbrekeLijk geheel dat uit háar afstand tot
de arbeidersklasse te verkl-aren val"t.

Van die afstand geeft Hartung treffende voorbeelden zonder er de vol-
gens ons onontkoombare gevol"gtrekkingen aan te verbinden. I¡ij zíet de
klassenscheíding rraarvoor de studenten zijn blíjven steken a1s een kloof,
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díe naar zijn mening overbrugd had moeten worden, níet aLs een barrière
qtaarop zij te pLetter zijn gestoten. Llant niet ondat zíj anti-autorítair
was of níet anti-autoritaír genoeg is de nieur^¡e opposÍtie tegronde gegaan,
maar ondat zíj ín de ruening verkeerde, dat zij de arbeiders noesr tãtùtte-
len" Maar de arbeiders hebben geen betutteling nodig en zij Laten zich
niet meer betutteLen. Dat ís het rÀrat de anti-autoritaire bewegíng tot
haar schade heeft ondervonden"

I ) I^Iij spreken hier gemakshalve van dê 'ranti-autoritaire beweging,l
ofschoon wi.j er ons uÍteraard van ber¡ust zijn dat deze zich in
vel.erLeí vormen manifesteert en dat het aLlernínst gaaË om een
beweging die zích als zodanig heeft gekonstitueerd. Er zijn in
de samenLevíng tal van verschijnseLen, die ieder op zich door
een anti-autoritaire tendens worden gekarakteriseerd. soms ís
er sprake van dat zíj in elkander overvLoeien, soms treden zij
duidelijk gescheiden op en zoaLs rnet, de neeste sociaLe ver-
schijnselen of bewegingen kan hun begínrdat wil ze1gen het mo-
ment waarop zíj zích voordoen, dikwíjLs moeílíjk worden vast-
gesteld. Tot de anti-autoritaire bewegíng zou men - al naar ge-
Lang van de maatstaven die men hanteert - ook de zelfstandige
strijd van de arbeiders kunnen rekenen aangezien deze onder
meer de burgerlijke geza¡¡sverhouclí.ngen aantast. !üij doen dat
nadrukkeLijk niet. I¡rlaar in dí.t opstei r¡an de rranti-autoritaire
bewegÍngrt r'¡ordt gesproken rryordt die bewegíng bedoeLd díe zích
keert tegen het bestaande gezag, maar die niettemin - of het
nu om het optreden van jonge íntellektueLen gaat (wat meestal
het gevaL is) dan rvel om het opt,reden van jonge arbeíders (wat
een enkele keer voorkomc) - de grenzen van de burgerlijke maat-
schappij niet overschrij<it, ook dan nieÉ hranneer zij zelf het
tegendeeL beoogt of van het tegendeel overtuig<i is. Aangezien
het bij dit al-Les ín her algemeen om een bewegíng, respèktie-
ve1.íjkbewegingenffiãïGtatiesgaatãie-wordengedra-
gen door jonge íntelLektuelen dan weL door indíviduen die níet
tot de arbeiderskLasse behoren, valt ín onze beschour,ring het
accent op datgene waL doorgaans aLs 'tde studentenbewegingtt
pLeegt te worden aangeduid.

2) lfager en Spinnarke, "l'las woLLen áie Studenten?tt, Frankfurt am
Maín/Hanburg 1967, bLz, 152/153,

3) Zíe Ton Regtien, "Universiteit in opstand", Amsterdan 1959,
in D & G ¿an augustus 1969 hebben rvij aan zíjr- boek uítvoerig
aandacht besteed (Artíkei: "studentenrevoLte g6én revol-utie").

4) Kursbuch 48: Klaus Hartungr"versuch díe lkise der antiautorí-
tären Bewegung wíeder zur Sprache zu bringen',.

5) voor onee analyse der Provo-bewegí-ng zij verwezen naar de vor.-
gende artíkel-en in D & G: "Ye-czet zonder klassebasis" (aprílt66), "0pen brief aan Provo Roel van Duijn'o (neí t66), "Over
arbeiders en Provorstt (okt. t66), "provo in, provo uittt (okt.
'67), 'rZes antwoorden aan Roel van Ðuijnrt (dec , u 67) ,

6) Bernd RabehL, "von der anÈiautoritären bewegung zut socíalis-
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::: !"¡ " tiêchen opposÍtíon" ín: uwe Bergmann, Rudi Dutschker,I,toLf,gang:;rr: Lefãvre en Bernd RabehL, t'RebeÍlion- der studenten oder-diã
neue Oppositiont', Reínbek 196g. Al.daar bLz. ll4. ',

7) Rudi Dutschke, "Die I^Iiclersprüche des SpätlcapítaLisrnus, dfe an-Êiautoritären Studenten un¿ ihr Verhältnís zur Oritáen Îüelt'lin: Bergmann, DuËschke, Lefêvre en Rabehl, ,rRebelLion der str¡-
dententr, enz. Aldaar op blz. hA,

8) De in 1847 zich aldus noemende vereniging díe in november van
hetzeLfde jaar op haar ín Londen getrouaen kongres l,f,arx en En-
geLs beLastte met het schrijven van een voor het publiek be-
stemd manifest.

9) Rudí Dutschke, als voren, bLz. 41.
l0) vgl. Karl Marx, "Kritische Randglossen zu dem Artikel. rDer Kö-

nig von Preuszen un<i die soziatiefornt von einen preuszen'r,
I'IEIü, Band l, blz. 406.

ll) Rudí Dutschke, als voren, bl.z. 40.
l2) Karl l,Iarx, "Einleítung zur Kritik der HegeLschen Rechtsphílo-

sophiett, litEÌ¡I, Band I , blz. 3gS.
13) Rudi Dutschke, als voren, blrz. 40.
14) fn het geva1 van de zogenaamde "Freie Uaiversitättt in Berlijn

de gemeentel.ijke overheíd.
15) Bernd Rabehl in: t'Rebel!.ion der studentenr, enz. als voren,blz. 176.
16) vgl. het rapport "Die sepLemberstreiks", uÍtgave van het rn-stituut voor marxistische sturlies en onderzoeliingen te Frank-furt am Mgio, aLwaar op blz. 59 over de gang van zaken bij de

staalbedríjven ttUnion" en "phoenix" wordi gesproken.
!7) ¡1s rij ia dit verband van 'rbor.sjewisme" sp.ãket, dan bedoe-

len ¡¿e niet de een of andere bijzondere polltíeke:positierzo-
aLs die val de DKP of gelijksoorËige - frãtzi5 trotãkistisåhe,
hetzij maoistische - organísaties waarvan de antí-autorítair¿
beweging "igh - overígens lang niet altíjd scherp - is blíj-
ven dístancíären, maar dan trÀbben wíj hei oog op het boLsjã-
wisme in het algemeen, op een stelríngname dle ivat het hrezen
daarvan betreft als boLsjewisme kan ¡,¡oiden gedefínieerd.

l8) InttÏ'Iat te doen?" schreef Lenin dâü een ttsoãialistísch bewtret-zijn" de arbeíders "sl.echts van buítenaf lcon worden bijge-
bracht"; in een uít dezeLfde tíjd staranend artikeL, getítãld:ttDe dringendsËe talcen van onze beweging" verlcl"aardå ñi:!"zon-
der poLitieke partij... is her proretariaat niet in stãat tot
een bewuste klassenstríjd te komen,..r' (Lenin, rtÀusgewählte
T,trerke'r Band l, Írenen/ãerlijn 1932, bLz. 52 en bhz, l¿t. rn
zíjn artíkel ilEen st,ap voorr,,raarts, t\dee stappen terugttr g€-
schreven in 1904' noemt Lenin zíchzelf nadrukkel.ijk een jato-
bÍjn en karakteríseert hij zíjn tegenstanders aLs Gírondijnen.
(Lenin, als voren, bLz. +¡O).-


