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EEN VERNIETIGENDE SLAG TEGEN

DE TROTZKISTISCHE ÍYI YTHEN

IrJaarvan in het hj-er volgende opstel sprake zal zijn, is iets totaal àr-
ders dan sommigen ulellicht op het eerste gezicht en afgaande op de titel
zouden kunnen veronderstellen. trJie oqd genoeg is om aan de jaren | 30 nog
een Jevendige herinnering te beularen, die uleet ue1, dat er destijds zowat
a]Ie dagen 'rvernietigende slagen tegen Trotzki of tegen de trotzkistische
mythentr u.rerden geleverd. Zii eindigden onveranderlÍjk op de ene of op de an-
dere manj.er: Binnen de Russische grenzen uas het vaste prik, dat er aan het
slot een gerechtelijke komedie uerd opgevoerd " Daarna knalden dan de geuJeDen
van het executiepeloton. Buiten Rusland ontbrak die laatste lugubere
nijzonderheid. Uoor zover er dà6: al-thans geen door het Kremlin uitgezonden
sluipmoordenaars op het toneel verschenen, eindigde de shou niet aIs een
tragedie, maar a1s een klucht; de klucht van het zoveelste royement van het
zoveelste uooraanstaande partijlid.

UJaarmee men hier te doen had uras het onmiskenbare streven om onver-
rrrachte of ongeuJenËte gebeurtenissen n i e t aan maatschappelijke verhou-
dingen of ontrrlikkelingsproeessen toe te schrijven, maar aan het optreden of
aan de geestelijke invloed van p e r s o n e n o Geheel parallel daarmee
liep natuurlïjk het streven om getuenste ontuikkelingen aan óndere personen
toe te schr ijven. lrJat dat betref t echter verschilden de tegen elkaar te ve1-
de trekkenden nauulelijks van elkaar. Dat deze zich van geuniformeerde en
goed beu.lapende beambten der GP0e bedienden, de anderen van het geschreven
uroord, uJas iets dat aIs vanzelf uit de machtsverhoudingen voortvloeide,
Geen der strijdenden echter peinsde er over die machtsverhoudingen aan de
sociale ontulíkkeling toe te schrijven. Nog minder \raren zi: geneigd om te er-
kennen, dat die sociale ontuikkeling de éne mythe u,aaraan zij beiden kramp-
achtig vasthielden de mythe dat Rusland eenrrarbeidersstaatrf zou zijn en
dat de bolsjerr;istische oktoberrevolutie van 1917 de uJeg naar het socialis-
me zou hebben gebaand tot niets anders dan een aanfluiting maakte. Ter-
urijl Stalin er voortdurend op uit uras om alles rrlat de bolsjeuistische mythe
maar enigszins dreigde te ontluisteren aan derrkontra-revolutionaire prak-
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tijkenrr der Trotzkisten te uijten, rLlerden omgekeerd Trotzki en zijn dj,scipe-
1en niet moe om dat soort ontluisteringen op rekening te stellen van Stalinrs
Itbonapartismert. Sprak de een over rrhet verraad en da misdadBn der Trotzkj,s-
tenrr, de ander schreefl over Itde misdaden van Stalinrr sn over de rrvarraden
ravolutisrr. Aan dB bols.ieuistische mvthe uerd bij dat alles niet getornd.

Daaraan r,ré1 tË-tornen is de veràienste van het jongste boek over de
figuur van Trotzki, dat zojuist - in het Duits - bij het Karin Kramer Vsr-
1ag in Berlijn verschenen is. De schrijver ervan is Lrilly Huhn, een man, die
tegen het einde van de zestiger jaren in Berlin-Uannsee overleed aan eèn
ziekle, die reeds geruime tijd langzaam zijn beste krachten sLoopte. Hij stond
op het moment dat hij stierf al geruime tijd zéfi dicht bij onze opvattingen
en hij had daarvan op het einde van de jaren r40 onder andere blijk gegeven
in Ben aantal - in het blad ÍPro en ContrarrgapublicBerde - beschour,lingen
over de ro1 van de raden in dB Duitse revolutie. Zijn onverbtoemde vijand-
schap jegens aIle trolsjeuiistische aanspraken op het leiderschap over da ar-
beiderskfasse, zijn met de onze overeenstemmende visie, dat de Russische
revolutie allerminst een socialistische uJas geuleesl en bovenal zijn genade-
loze ontmaskering van de allasbshaLve revolutionaire ro1 die in de Duitse
revolutie door de toenmalÍ9e K.P.D. uerd gespeeld, haalde hem op het einde
van de jaren r40 dB onverzoenlijke haat van de bolsjerLriki op de haIs. DezÉ
slaagden er in, in de redactie van rrPlo en Contrarr te infiltreren en zij
uJistén het blad tenslotte over te namen. Hst gevo19 uas niet a]Iesn, dat
trPro en Contrarr met één slag een dor en onbetekenend, ten dode opgaschre-
ven krantje uerd, maar ook natuurlijk, dat lLJilIy Huhn binnen de kortst moge-
lijke tijd buiten de rBdactie stond. In t,egenstelLing tot het blad stiBrf hij
daarmee eehter géón politieke dood. lLJellicht juist daardoor kreeg hij de
handen vrij voor dat soort onderzoekingen, lJaarvan zijn thans posthuum ver-
schenen uerk eBn van de vruchten is.

Het boek van Huhn draagt een bijzonder veelzegqende tite1. Het heet na-
melijk: rrTrotzki - de mj.slukte Stalinrr. trJat die titel uitdrukt vindt de Ie-
zer inderdaad exact in de inhoud terug. Zij vormt aLs het uiaDe het antuoord
op een vraag, die ons in de loop der jaren in discussie- en debatverqade-
rj-ngsn hBrhaaldelijk uerd gesteld: de vraag namelijk, hoe de ontr,likkeling in
Rusland zou zijn gauesst, indien niet Stalin zich van de macht zou hBbben
meester gemaakt, maar indien Trotzki haar zou hebben behouden. Ons ant-
rrloord luidde onvpranderlÍjk, dat het 9één of nauu6lijks enig verschil zou
hebben uitgemaakt. Dat is - getuige het boek dat hier besproken lrordt -
da mening van l/i11y Huhn. De beuiijzen voor die steJ-ling r,lorden in een j.ndruk-
uekkende hosveBlheid door hBm opgestapeld.

Hst boek van lLjilly Huhn 1) bestaat uit drie delBn, uaarin telk6ns het
accent op een Snder aspBCt van Trotzkirs opvattingen urordt gelegd. De au-
teur doet dat niet zonder meer en bepaald niet in rrrillekeurige voIgorde.
Hij houdt zich - met name in het eerste deel - ook bezig met de vraag uaar
Trotzkirs opvattingen vandaan komen; hij uordt - in de volgende delen -
niet moede, die opvattingen te.toetsen aan de Russische uerkelijkheid en hij
uisselt voortdurend een eenvoudige s c h i- ] d e r i n g van ïrotzkirs
inzichten af met een sociale analyse daarvan. f,uist aan dis methode dankt
het boek zijn urerking. HBt is de scherpste ontleding van hat rrtrotzkismerr,
die ons ooit onder ogen is gekomen. Niet met Stalinrs leugens gaat Huhn de

1) uJi11y Huhn, "TroLzkt
Verlag, Berlin 1973;

der gescheiterte Stalintt, Karin Kramer
140 blz., prijs 6 lYlark (f 7 gulden ) .
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fj.guur van Trotzki te lijf , maaD mat het vlUmsch6rpe ontleedmÉs der prolBta-
rische kritiek. lvlet dat ontleedmes uordt niet slechts het uare karakter
van het trotzkisme blootgelegd, maar hat uarB karakter van het bolsjerrrisme
i.n het algemeen.

trlaar lLJilly Huhn eene en voor altijd mee af rekent is de r,rijdv"erbraids 1B-
gende, dat Trotzki de exponant zou zijn van de rrheroïscherr, de rrradikalerr,
de rrkonsekulent rsvolutionairert lase der Russieche omuenteling, uiaaraan eBn
einde zou zijn gekomen met Stalinrs rrbonapartismerr. Huhn toont onuiBBrleg-
baar aan, dat het rrbonapartismerr nÍet met de 5tal1n-heerschappU zijn intre-
de heeft qadaan, maar al veel egrdar en hij toont ook, dat in het bijzonder
ïrotzki Stalinrs uregbBreider is gerrreest. De vraag, hoe dat mogetijk is, be-
antuoordt Huhn door het uezen van het bolejeuÍsme te demonstreren aan de
hand van eBn aantaL bijzonder karakteristiekè uitsprsken van de allerhoog-
ste bolsjeuristische leiders 281fl.

ZeIfls een beknopte uJBergave van al het door Huhn verzamalde beuijsmate-
riaal is binnen het kader van dit opstel sen volstrekte onmogelijkheid.
Uaartoe uij hier slechts in staat zijn, is de blote vermelding van een aan-
tal hoofd- en kernpunten - zo msn ui1! conclusiee - uit zijn betoog, mst
ueglating van a1]e feitenmateriaal uaarop het steunt.

Huhn drijft grondig de spot met de door Trotzki tot aan zijn dood toe
gehuldigde opvatting, daÈ Rusland, uJBlisu,aar een rrontaarde arbeidersstaatrt,
maar niettemin een rrarbeidersstaatrr zou zijn op grond van de daar toegapas-
te rrplan-economierr en het door de staat gecontroleerde bedrijfaleven. P.Lan-
economie en ataatsbedrUven, constatesrt Huhn terecht, hsbbsn met socialis-
me niets te maken an veranderen aan de positie van het proletariaat a1s on-
derdrukte kLasse niets. UJat het begrip Íarbeidersstaat'r betreft: het is
niet, meer dan puur bedrog. De bolsjeuistische staat uJordt daardoor geken-
merkt, dat hij een uapen is, met bBhulp uaarvan dB arbBiders van ieder spoor
van zeggBnschap uorden beroofd.

Als Trotzki - zegt Huhn - vooral de aanuezigheid van de Stalinisti-
sche bureaucsatie als het symptoom van de zogenaamde rrontaardj-ngrt bsschouut,
dan ziet hij uillens èn tetens ovBr hBt hoofd, dat die burBaucratie niet
met Sta]Ín haar intrede heeft gedaan, maar ontstond, en noodzakel.ijkerrrrijze
ontstaan moest, van hstzelfde moment af, dat onafrrlendbaar koers gezet uierd
naar het staatskapitalisme. 0a burBaucratie - aldus Huhn - is onveDbreke-
lijk verbonden met_ de Ín Rusland zich ontulikkelende kapital.istische maat-
schappijverhouciingÉn, de enigB verhoudingen, die er zich ontplooien kondBn,
nadat de proletarische krachten die de Russj-sche omujenteling verdsr poog-
den te drijven - in Kronstadt - bloedig uBrden onderdrukt.

lrat ook - betoogt Huhn - op verachillende tijdstÍppen da verschillen
mogen zijn geu:eest tussen Trotzki en de om Lenin gBgroepeerde bolsjeulki,
zij - en niet minder ook hun mens jerrristische tegensÈanders - hadden dit ge-
meen, dat zij bepaald niet streefden naar een heerschappij van de arbeiders-
raden, doch alleen maar de arbeidersraden r-rriLden hanteren aLs een instru-
ment voor het veroveran van de macht door de partij. Huhn geeft toe, dat
Trotzki in 1907, onder invloed van Rosa Luxemburg, er kortstondig een uat
ander standpunt op na heelt gehouden. Ivlaar hij is daarvan algestapt om er
nimmer meer toe terug te keren.

ItJilly Huhn beschourrrt net a1s irrij de Russische revolutie niet aIs
een proletarische, maar aIs een nationaal--agrarische omurent,eling, die de
ueg vrij maakte voor modern-kapit,ali.stische verhoudingen. I n die omuJente-
ling namen de bol-sjeuiki, Trotzki incluis, de positie in van Jacobijnen.
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[viaar, zegL Huhn, aan Jacobijnen uras er in Rus]-and in 1917 geen behoefte. In
Frankrijk steunden, ten tíjde van de Grote Revolutie, de Jacobijnen op arme
en bezitloze klassen, die zich nog niet a1s proletariaat hadden gekristali-
seerdl in Rusland uias de kristallisatie van het proletariaat al een feÍt.
Hadden de Franse Sanscul-otten noE de Jacobijnen nodig, in Rusland hadden in
1917 de moderne Jacobijnen het proletariaat nodig om aan de macht te kunnen
komen.

De bolsjeuistische, ook door Trotzki aangehangEnr these, dat het pro-
letariaat zonder r?revolutionaire partijrr het kapitalisme niet omver zou kun-
nen urerpen, verklaart Huhn in strijd met al-1e historische ervaringr die in-
tegendeel 1eert, dat revoluties niet door partijen uorden gemaakt, maar in-
tegendeel door partijen juist verhinderd t.lorden. De ervaring van de Russi-
sche revolutie vormt daarop geen uitzondering, Het is niet toevallig, dat
Lenin a a n d e v o o r a v o n d van de Russische oktober-omuJente-
ling zijn staatskapitalistisch program ontu,rikkelde onder de titel: rrDe drei-
gende katastrofe en hoe moet men haar bestrijden?rt. Lenin en Trotzki, zegL
Huhn , zagen om tien minuten voor tuaaLf duidelijk in, dat er om tuaalf uur
een revolutie van onder op zou komen, die hun partij dreigde L,reg te spoelen.
Daarop hebben zii om vijf voor tuaalf hun bols jeuistis che staatsgreep ge-
pleegd. Zij speculeerden er met succes opr dat de komende vloed aan hun par-
t,ijmacht de broodnodige autoriteit zou verlenen. De bolsjeuistische leuze;
rrAlIe macht aan de raden ! r? uordt door Huhn ontmaskert. ltJat zích daarachter
blijkt t,e verbergen is het beginsel: rrA1le macht aan de partij !".

Niets is minder uraar aldus Huhn dan dat de staatskapitalist Trotz-
ki de eerste en meest konsekrr,lente bestrijder der bureaucratie zou zijn. Dat

'6r ieder ander tegen de gevaren der bureaucratie zou hebben ge-JUI_Sf, niJ Vo
Ldaarschurrld is één van de trotzkistische mythen. Lang voor Trotzki zul-ks
deed uerd de bureaucratie (niet de stalinistische, maar die onder Lenin en
Trotzk;-l) aan de kaak gesteld door de Arbeidersoppositie, die ulat ïrotz-
kl nooit gedaan heeft het vraagstuk van de bureaucratie verbond met de
vraag naar het kLassekarakter van de zogenaamde Sou jetstaat. [vlaar voor de
vlijmscherpe kritiek van de Arbeidersoppositie uras Trotzki doof . Hij ontdekt
het gevaar van de bureaucratie pas nadat hij de macht verloren heeft en van
zijn eigen bureaucratische priveleges is beroof d. Voordien uist hij niets be-
ters te doen dan de kritiek van de Arbeidersoppositle belachelijk te maken
en te betogEtr r dgt, de bureaucratie noodzakelljk uas voor de rrPlanuirtschaf ttt,
een beulering r uàarmee hij overigens nog qelijk had ook " lvlaar tertuijl het, voor
Trotzki om de plan-economj-e ging, ging het de Arbeidersoppositie om de be-
vrijding van het proletariaat en om socialisme.

Niet StaIin, zo toont Huhn aan, maar Trot,zki is het geuJeest, die oP

Russische bodem concentratiekampen heeft geÏntrodiceerd. Het systeem het
gehele bedrijfsleven op mj-litaire leest te schoeien en de arbeidersklasse
aan een ijzeren (militaire) dÍscipline te onderu.lErPetr r stamt niet van Sta-
1in maar van Trotzki. De door Trotzki doorgevoerde militarisering van het
gehele openbare leven in Rusland is, naar Huhn Laat zien, een van de be-
langrijkst,e uortelen van het later door Trotzki bestreden rf bonapartismerr.
[rJie, aldus Huhn, in verband met de Russische revo]-utie van een Thermidor
ui] spreken, kan er niet aan voorbij, dat die rrThermidorrr niet samenvalt
met het begin van het stalinistische tijdperk, maar met het neerslaan van
de opstand in Kronstadt en de j-nvoerS-ng der trNi-euu.re Economische Politiek!r.
I n Frankrijk , aldus Huhn, ruas de drijvende kracht achter het bonapartisme
het leger; in Rusland ging het bonapartisme van de partijbureaucrat j.e uit,
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uJaartoe ook Trotzki zelf behoorde. Het bonapartisme urerd door Trot,zki pas
bestreden, nadat het hem duidelijk uras geu,orden, dat de ro1 van Bonaparte
in Rusland niet door hemzelf zoLJ rrrorden vervuld.

De radenmacht is in Rusland van het begin af aan een fictie geuleest,
schrijf t LJilly Huhn, die in dat verband een uitspraak van Trotzki citeert,
uJaarmee deze treen fetisjisme van de radenfr en de gedachte aan een soort
van trradebparlementarismerr kraehtig van de hand uijst. LJie vraagt ulaartoe
volgens Trotzki de raden dan ueI dienden, krijgt prompt van de in Trotzki
zeer belezen UJilIy Huhn het passende citaat voorgeschoteld. Volgens Trotz-
ki dienden de raden ertoe om door de bols jerrriki te ulorden gebruikt ( t).
Huhn laat er geen enkele tuijf e1 over bestaan, dat dit "gebruikrt op niets
anders neerkrrlam dan een mÍsbruik.

He! boEk van ulilIy Huhn handelt nj.et a11een ovBr TrotzkÍrs opvattin-
gen omtrent ds Russische revolutie, over zijn praktisch optreden daarin en
over zijn (raden-vijandi,g) partijstandpunt. 0e schrijver gaat ook uitvoerig in
op Trotzki a1s tegBnstander van 5ta1in. In de desbetreffende paBsag€rs ver-
nietigt hij de gangbare voorstellJ.ng aJ-s zou Trotzki de schrijvende kampioen
gerrlaast zijn van een stroming, die het stalÍnlstische regiem door een socia-
listische samenleving zou hebben r,rilIen vervangen.

Huhn slelt nadrukkelijk vast, dat Trotzki in géén geval de proletari-
sche krachten in hBt stalinietische RusLand personifieert. Trotzki is de
aanvoerdBr (de Iegendarische Ihe]drr) van eBn oppositie, die er van droomt
zich in Stalinrs plaats aan de top van de zogenaamde rrSotl jetstaatrr te be-
vinden en die bijvoorbeeld een paar rnaal nadrukkelijk eist, dat t'aan Trotzki
en zijn medastanders uJeer een ptaats in de leiding zal uorden ingeruimdrr.
Bij alle kritiek op 'rde misdaden van Stalin'r, zo ber,rijst Huhn, maakt Trotzki
zich tegelijkartijd tot Stalints medeplichtlge, door diens buitenlandse poli-
ti ek te vergoelijken.

Trotzki heelt uelisuraar het StaIin-HitIer-pact veroordeeld, maar hij
heeft zich, naar Huhn beurijst, tevens met grotB felheid tegen iedereen ga-
keerd, die (eindelijk dan, zeggen rrrij!) uit het Stalin-Hitler-pact de kon-
sakurenties urilde trekken. De RusgÍsche invaJ- in Polen (september tSSe) is
door Trotzki goedgepraat, me! het argument, dat zij door rrprogressieva
krachtenrr ulerd ondernomen, die de maatschappijuerhoudingèn in PolBn zoudan
omuentelen. Een t'omuentelingrt, zegt Huhn, uaarvan geen sikkepit vial te be-
speuren. Tegen iadereen dle de zogenaamde krÍtisk van Trotzki op Stalin en
d6 Stalj,nbureaucfatie ook maar enÍgszins serieus uiiLde nemen, trad Trotzki
op aIs de v6rdedj-ger van diezslfde bureaucratiB.lriB, net aIs de Arbeiders-
oppoeitie destijds, dB bureaucratie aIs sen nisurrB kIassB beschouude, had
er volgens Trotzki geen sikkepit van begrepen.

Aan het slot van zijn boek citeart l]Jilly Huhn een uitspraak van Trotz-
ki uít 1922, ulaarmee hij de taak van de bolsjeuiki omschf,ijft als rrde beheer-
sing dBr massarsrr. Huhn uJijst er op, dat deze uitspraak karakteristiek is
en dat het radensysteem daartegenoveD een middel is om aan de beheersing
van de magsars een einde te makan. 0p vrijuJaI iedere bladzijde van ztn boek
stelt Huhn de radangedachte en de radenpraktijk tegenover de opvattingBn
en de praktijk van Trotzki, die uit zijn geschrift naar voren komt niet aIs
de verdediger der proletarische revolutie, maat als een polj.ticus, die aan
Stalin verLrijt, dat hij zích d6àr bevindt, traar Trotzki zj.ch behoorde te be-
vinden en dat hij (Stalin) de Russische massais onderdrukt, inplaats van
Trotzki.

Hetis dan ook tB lrensen, dat de door lLlilly Huhn geschrevBn bladzijden
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vele Trotzkisten onder ogen zu11en komen. 0verigens: of het hun de ogen
zal openen is zeet de vraag, rrPolitieke leugensrr, heef t Trotzki zelf eens
verklaardr"zoudeneen korter leven leiden, indien het met het menselijk ge-
heugen beter u,are gesteld.I Die uitspraak sloeg op de leuggns van Stalin
maar zii geldt' natuurlijk in niet mindere mate voor de leugens van Trotzki
zelf. Het is echter z6 gesteld, dat politieke leugens niet slechts geaccep-
teerd urorden tengevolge van de zuakte van het menselijk geheugen. Het ge-
heugen, dat gemakkelijk genoeg kan u.rorden opgef rist, speelt slechts een on-
dergeschikte ro1; de u.raarheid kan zeer. eenvoudig uorden meegecieeld aan jon-
gere generaties, die lret verleden niet uit eigen ervaring kennen. [ïaar dat
is helaas het punt niet. De krampachtigheid uaarmee men zich in het maat-
schappelijk leven aan politieke leugens en verdraaiingen van de historische
uerkelijkheid vastklampt, houdt nauur verband met bepaalde maatschappelijke
belangen. lLlie er op uit is óver d= massa t s te heersen, uie een leidersrol
ui1 spelen of naar partijmacht streeft, die kan zich beter op Trotzki base-
ren, dan op de onvooruraardelijk voor het z67f handelen en zétf beslissen
der massar s in het krijt tredende trJilly Huhn. Hoe verdienst,elijk en hoe voor-
treffelijk zijn boek ook is, het zal het Trotzkisme niet de doodsteek geven.
Dat zullen d e in beueging komende proletarische massa I s zelf doen. [ïaar u.lie
uÍ1 uleten tJaarom dat zo is, die kan bij lJil1y Huhn een duidelijk antrrroord
vi-nden "

De uitgever heeft aan het boek van trJilly Huhn bij ruijze van vooruoord
een opstel toegevoegd, dat de in Amerika uJonende, voorheen tot de KApD en
de Arbeiter Union behorende Paul tvlattick in 1947 in een Amerikaans ttjd-
schrift publiceerde. Daarin uorden, aan de hand van Trotzki I s Stalin-bio-
graf ie, nog eens soortgelijke conclusies getrokken aIs die van lJiIly Huhn.

In juni j.í. publiceerde het Franse dagblad rrLibórationfr een intervieul
met de nu 28- jarige, in Frankf urt am [Ylain uJonende, Daniel Cohn-Bendit, die
vijf jaar geleden één der uroordvoerders uras van de Franse studentenberr.reging
in de meidagen van 1968. Destijds heeflt de burgerlijke pers, die nu eenmaal
een onverzadigbare behoefte heeft aan rrheldentf, ziin naam naar voren gescho-
ven en onlosmakelijk verbonden met de min of meer spectacul-aire gebeurte-
nissen in het Parijse Quartier Latin. Sindsdien is rrrooie Dannytr het sym-
bool geurorden van al- datgene uat er in mei en juni 1968 in Frankrijk is ge-
schied, Naar onze mening geheel ten onrechte.

Dat Daniel Cohn-Bendit, die gedurende een aantal jaren vóór de meida-
gen van | 6B nauure betrekkingen onCerhield met de min of meer anarcho-syndi-
calistische Franse groep rrNoir et Rougerr, bij de studentenrevolte van dat
jaar een ro1 heef t gespeeld, kan niet ulorden tegengesproken. lvlaar datzelf -
de geldt voor st,udentenleiders als Geismar of Sauvageot. Het lijkt op zrjn
minst niet helemaal juist om de één in het vol1e licht te plaatsen, de an-
deren daarentegen in de schaduu.r .



5

uraartoe ook Trotzki zeJ-f behoorde, Het bonapartisme u.rerd door Trotzki pas
bestreden, nadat het hem duidelijk uJas geu,orden, dat de ro1 van Bonaparte
in Rusland niet door hemzelf zou uorden vervuld.

De radenmacht is in Rusland van het begin af aan een fictie geueest,
schrijf t LJilty Huhn, die in dat verband een uitspraak van Trotzki citeert,
uJaarmee deze rreen fetisjisme van de radenrr en de gedachte aan een soort
van rrradebparlementarismerr krachtig van de hand r,lijst. ltJie vraagt ulaartoe
volgens Trotzki de raden dan urel dienden, krijqt prompt van de in Trotzki
zeet belezen trJilIy Huhn het passende citaat voorgeschoteld. Uolgens Trotz-
ki dienden de raden ertoe om door de bols jer.rriki te uorden gebruikt ( t).
Huhn laat er geen enkele turijf e1 over bestaan, dat dit ttgebruikrr op niets
anders neerkulam dan een misbruiko

Het boek van Uil1y Huhn handelt niet al1een over Trotzkirs opvattin-
gsn omtrent de Russische revolutie, over zijn prakti.sch optreden daarin en
over zijn (raden-uijandig) partijstandpunt. De schrijver gaat ook uitvoarig in
op Trotzki aIs tegsnstander van StaIin. In de desbetreffende passagBa vBr-
nietigt hij de gangbare voorstelling als zou Trotzki de schrijvende kampioen
geusest zijn van een stroming, die het stalinistische regiem door een socia-
listische samenleving zou h6bben uiIIen vervangen.

Huhn stelt nadrukkelijk vast, dat Trotzki in gó6n geval de pnotetarj.-
sche krachten in het stalinistische Rusland personifieert. Trotzki is de
aanvoerder (de Iegendarische heldrr) van esn oppositie, die er van droomt
zich in Stalinrs plaats aan de top van de zogenaamde rr5otr jetstaatrr te be-
vinden en die bijvoorbeeld een paar maal nadrukkelijk eist, dat t'aan Trotzki
en zijn medestanders u,ear een plaats in de leiding zal uorden ingeruimdtr.
Bij aIIe kritj.ek op I'de misdaden van Stalinrt, zo beurijst Huhn' maakt Trotzki
zich tegelijkertijd tot Stalints madeplichtige, door dÍens buitenlandse poli-
Èiek te vergoelijken.

Trotzki heBflt uelisuaar het Stalin-Hitler-pact veroordeeld, maar hij
heeft zich, naar Huhn beurijst, tevena met grote felheid tegen iedereen ge-
keerd, die (eindelijk dan, zeggen urij! ) uit het Stalin-Hitler-pact de kon-
sBkuientiea ulilde trekken. 0e Ruseische inval in Polen (saptember 'tSSS) :.s
door Trotzkj. goedgepraat, met het argument, dat zij door rrprogressieve
kraehtenrr uerd ondernomen, die de maatschappijverhoudingBn in Polen zouden
omuentslen. Een rromuentelingrr, zegt Huhn, uaarvan geen sikkepit viBI te b6-
spBUrBn. Tegen iedereen die da zogenaamde kritiek van Trotzki op Stalin en
de Stalinbureaucratie ook maar enigszins sBrieus uilde nBmen, trad Trotzki
op aIs de verdediger van diezelfde bureaucratie.ltJie, net aLs de Arbeiders-
oppositÍe destijds, da buraaucnatle als een nieuure klasee beschouude, had
er volgens Trotzki geen sikkepit van begrepen.

Aan het slot van zijn boek citeert líi1ly Huhn een uitspraak van Trotz-
ki uíl 1922, !Jaaxmee hij de taak van de bols jetrliki omschrijf t als rrde beheet-
sing der massarsrr. Huhn rrrijst er op, dat deze uitspraak karakteristiek is
en dat het radensysteem daartogenovBr een midde.l is om aan de beheersing
van de massars een einde te maken. 0p vrijuel iBdere bladzijde van zijn boek
stelt Huhn de radengedachte an de radenpraktijk tegenover de opvattingen
en de praktijk van Trotzki, dj-B uit zijn geschrift naar voren komt niet als
de verdediger der prolotarische revolutiB, maar als een politicus, die aan
Stalin verr,:ijt, dat hij zích dààr bevindt, r,laar Trotzki zich behoorde te be-
vinden sn dat hij (StaIin) de Russische massars onderdrukt, inplaats van
Trotzki.

Hetis dan ook te uensen, dat de door líilly Huhn geschrBVen bladzijden
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0p de onjuistheid van deze door de gehele burgerlijke pers gehanteerde
methode is - in !t beuustÉ intBrvier,l '1 ) - ook door Oaniel Cohn-Bendit zelf
geuJezen 3

rrDa beueging van mei 1968 kon op ds tradltionele uijze nlet
verklaard uordanl er moest dus een kapstok uorden gavonden, uJaar-
aan de dingen konden uorden opqehangen. De pers heeft mij toen
met mei r68 qeïdentificeerd... In Frankfurt is het nu aI ueer
net zo. I edere keer dat ik trlordt opgemerkt of dat ik het trroord
voer, ben ik het, die van Parijs tot aan Berlijn a1les heb gedaan
en aLIBa heb georganiseerd. ZeIfs uJann6er ik mB op kilome-
ters afstand van de een of andere betoging heb bevonden, dan noq
hebben de journalisten me daarbij gezlBn Bn beschrijven ze zslFs
hoe ik qekleed uras. Zlj herlaiden aIIes tot het u,oelen van bepaal-
de rrpersonagegrr. Ze houden ar dezelfde kijk op na aIs de politie:
de massars hebben voor hen gBen baÈekeniet dE gBschiedBnis uJordt
voor hen door individuen gemaakt...rr
Daniel Cohn-Bendit vergi6t zich naar onzB mening door aan de heren

journalisten te veruijtBn, dat zij de bril van de klabakken opzetten. Hat
uraandenkbeeld, dat bepaalde individu6n voor de ]oop der historis verant-
uoordelljk zijn, is niet iets dat in het bijzonder de politie karakteriseerÈ'
doch iets dat de gehete burgerlijkB maatschappij kenmerkt. Afgezien daarvan
echter heeft hij natuurlijk groot gelijk. lvlaar het feit, dat invloed en bete-
kenis van Cohn-Bendit schromelijk overdreven trtorden is voor ona het PUnt
niat.

Belangrijker dan het vanzelfsprekende feit, dat het eenvoudi.g belache-
Iijk is om de gebeurtenissen in da Parijse studentenl,tijk direct of indireet
aan het optreden van DanieI Cohn-Bendit toe te schrijven, is dat, die gebeur-
tenissen van al hetgeen er in mei en juni 1968 in Frankrijk is geschied
slechta een ond'Brdeel vormen en dan noq uJal een uitBrst klein onderdeel,
dat niet u.rezenlijk met het totaal te maksn he6lt en dat men uat ons betrBlt
gerust mag veruaar Loz en.

lvlei 1968, dat zijn g![ d" barricades in de Rue Gay-Lussac; dat zijn
niat de botsingen op de Boulevard SaÍnt-ÍIichel; dat is niet de bezEtting
door dÈ parijse studentsn van de univBrsiteit of van het ïheàtre de lr0deon.
lY)ei 1968 dat rrril;ze99Bn, tian miljoen stakers die spontaan de Franse bedrij-
ven bezettsn en het opsnbare vsrvoer tot stilstand brengeni dat zijn de ge-
vBchtsn tussen arbeiders Bn de geuapende macht in industriË1e centra al.s
Sochaux en Flins; dat is een gehele proletarisehe klasse diB het garBBI
verbreekt sn nÍet al]aen haar kapitalistische msestere, maar ook h(n diena-
ren - de politici en de vakbondsbestuurdsrs - een dodelijke schrik inboe-
zemt.

lvlei 1968 uJas sen maand, uaarin geheel Frankrijk in brand stond en in
de Parijse studentenurijk 6an paar fuciflers rLlerden afgestreken. De gehele bur-
gerlijke pers, in en buiten Frankrijk is, zo a1 niet formeeL dan toeh prak-
tisch met haar rug naar de brand gaan staan om alle aandacht te Bchenken
aan de opvlammende lucifers. Zeker, de krantenlezer vernam rrréI, dat er Ín
Frankrijk méór stakers rriaran dan in juni r36. ltlaar uiÉt vernam hii ovÉr dE ge-
beurtenissen bij de vliegtuÍglabriek Avion-Sud in Nantes, bij dÈ CompagniB
GénéraIe de TéIéqraphie Sans Fil in Brest, uraar de arbej.ders in eigen be-

1) 'rLibérat j-onrr van dinsdag 26 juni 1973.
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heer de produktie op gang probeerden te brengen? Ulat rrrerd er geschreven
over de geuapende strijd tussen de arbeiders van de Peugeot-flabriek in So-
chaux en de gendarmerie, uaarin de arbeiders de overuinning behaalden, LJat
over dB gevBchten bij de Renault-fabrisk in Flins? Zo er a1 nu en dan op
zijn hoogst in een uat serisuzer blad zoals rrLe llondert eBn paar !egeltjeB
aan uerden geuijd, dan verdronken zB in dB lstterzee van bBrichtBn omtrent
de studentenopstand.

Voor de Parijse boulevardbladen en ni.et mÍnder voor de meeste kranten
in de Franse provincie rrlarsn de brandende molotofcocktails en de overval-
uagens bij de tuin van heÈ Luxembourg vé6I sensationBler dan de dichte fa-
briekshekken, uaarachter zich naar hun overtuiqinq niets opuj.ndends kon
afspelen. Bovendien, zo meenden de kranten, uJarsn de studentenrellen dóór-
om van mBer betekenis, omdat het optreden van de arbÈiders slechts door het
optreden der studenten te verklaren zou zijn, aangezien het ook door de stu-
dgntenactie zou zijn uitgelokt. Het Iaatste rr:as niet slechts de mening van
de kranten, maar ook diB van Cohn-BendÍt 2).

Naar onza overtuiging moeten de Parijse studentenopstand en de strijd
van de Franse arbeidersklasse, hoeuJel ze ten dglB gelijktijdig plaats vondan,
als tuBe triezenlijk verschillende belregingen uorden beschouud en hadden zij
ook een totaal verschillend karakter.0e gebeurtenissen in het Quartier La-
tj.n uaren aen moderna heropvoerinq van de poli.tieke revoluties van 1830 en
1848 in de tueede helft van de trrrintigste eeuLr. 0e strijd van de studenten
rLlerd ulelisuaar af en toe gevoerd onder sociaLe leuzen (die overigens ook
in de revofutie van 1848 niet ontbrakBnl), maar achter het sociale masker
verborg zich de politieke kern. ujaarom het in feite gin9, uas de omveruer-
Ping van het gaulListische regiem. Toen op een gegeven moment de va1 daar-
van tot de reË1e mogelijkheden leek te behoren, uerd het polltiBke alterna-
tief van dat regiBm in alIe schsrpte zj.chtbaar: een regering van [Yli-tterand
en ívlendès-France inplaats van de regering van Georges Pompidou.

De strijd van de Franse arbeiders droeg géén politiek, maar een so-
ciaal karakter en dat socialB karakter uerd geen enkel moment achter Ën
politiek maskertje verborgen. Niet voor de omveruierping van het gauIlj.s-
tisch beu:ind gingen dB arbeiders in de strijd, maar om kracht bij te zetten
aan hun typi.sche klasse-eisen op het stuk van lonen en arbeidsvooru:aarden.
Zij stelden zich geen grootse doeleinden en joegen geen verheven idealen na.
Niettemin ttas hgt zo, daL juist het arbei.dersoptreden de heersende orde in
Frankrijk in véé1 ernstiger mate bedreigde dan het optreden der studenten.
0fschoon de studenten rtde revolutierr proclameerden, overschresd hun actie,
krachtens haar aard, toch niet het raam van de burgerlijke orde en kón haar
uitkomst nooit mó6r inhouden dan een allossing van de politieke uacht. En
daarenboven; met de studenten kon de Parijse prefect van politie, llaurice
Grimaud, het klaarspeleni met de bijna tien miljoen de bedrijven bezettende
arbeiders stond het uat dat betreft ue] een beetje anders. De laatsten ua-
ren geenszins op rrrevolutierr uit. Door hun aantal en hun pfaats in het pro-
duktieproces, door het hanteren van typisch prol-etarische strijdmiddelen,
sloegen zij, zonder dat zij het ze.1f beoogden, de bijl aan de uortel van het
kapitalistische systeem. Als rrhet regiemrt een ogenblik gerLrankeld heeft,
dan niet onder de druk van diegenen, die op 7 mei zijn val Éisten, maar on-
der druk van hen, die het ritme van de Iopende band geujijzigd UiIden zÍen,
dan uel ontevredsn uaren met hun uerkcLassificatie of hun uurlonen.

Dat de strijd van de Franse arbeidersklasse door de strijd van de stu-
denten zou zijn uitgelokt houden uij voor een legende. Lang vóór de escala-
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tie van de studentenactj.e in het Quartier Latin uras de Franse arbei.ders-
klasse aI in beroering en in beueging. De eerste bedrijfsbezetting van het
jaar 1968 geschiedde vér vóór de meidagen. Vele maanden daarvoor beleefde
men een soort general-e repetitÍe van de meidagen bij arbeidersacties in ste-
den a1s Caen 3) en Le [Ians.

Voor de opvatt,ing, dat de strijd van de studenten de strijd van de ar-
beiders op gang heeft gebracht, bestaanr voot zover te zien va1t, tuee oor-
zaken, die onCerling met elkaar samenhangen. De eerste daarvan is deze,
dat het gehele rrvoorspelrt van de meidagen dat, uil zeggen: de strijd in Le
[ïans en de strijd in Caen, plus een reeks daaraan vooraf gaande, steeds in-
tenser u.rordende klassegevechten volledig over het hoofd rrrordt gezien en
derhalve buiten beschouuinq uordt gelaten. trJat in de trrleede plaats aan die
verkeerde ziensurijze voedsel geeft, is het onvermogen het, ulezenli.ike ver-
schil tussen de studentenstrijd en de arbeidersstrijd te constaterBo o De sa-
menhang tussen het een en het ander bestaat hierin, dat de betekenis van
rllat tJij tthet voorspelrrnoemen, dàÉrom niet uordt opgemerkt, doordat de aan
de meidagen vooraflgaande k-l-assegevechten eBn verloop en een karakter heb=
ben, dat in het geheel niet beant,uoordt aan de klassiek-traditionele opvat-
ting omtrent de proletarÍsche strijd.

lJie op het standpunt staat, dat het arbeidersverzet niet het gevolg
is van de proletarische situatie, dat uril zeggen van de plaats van de ar-
beiders in het produktieproces en bijgevolq in de maatschappij, maar voort-
spruit uit een beurustzi.i!, dat van buiten af de arbej.ders dient te uorden
bijgebracht door een intellect,uelerrvoorhoederf om het even of dat nu de
een of andere part,ij, de een of andere groep, dan r.ue1 het studentendom is
die heeft voor spontaan van onderen op losgebarsten autonome acties van de
arbeiders zétr, nauuelijks of in het genéér geen ooË;G-daarop iedere
kUk mist, di-e ontgaat ook de r,.rerkelijke betekenis van een autonome actie op
zulk een grote schaal, dat ziit niettegenstaande het onbegrip voor haar ure-
zen toch ue1, gelijk in mei t 68, de aandacht moet trekken.

0p het eerste gezicht heef t het er de schijn van, dat de Franse stu-
denten, in tegenstelling tot traditionele organisaties aIs de Franse C.P.
of de Franse trotzkisten en maoïsten, ue1 degelijk hebben ingezien, dat het
een hersenschim is, dat zij of uie dan ook zorn beet je voor rf schoolmees-
tertr van de arbeÍders zouden kunnen spelen. In zijn boek over rfHet links-ra-
dicalismetr heeft DanÍe1 Cohn-Bendit een paar documenten d.u.z. door de
studenten onder Étudenten verbreide manifesten gepubliceerdr uaarin met
nadruk uordt vastgesteld, dat ziit de studerende jeugd, bepaald niet de ar-
beiders ttlessentr kan leren. ÍYlaar tussen de f ormele erkenning van een derge-
lijke uanzelfspnekendheid en datgene u,rat desondanks tóch bij de studenten
door het hoof d spookt omdat het nu eenmaal studenten zijn, die Ín de sà-
men.l-evi-ng 6óV, een aparte plaats innemen gaapt een onpeilbare af grond,
die ook in het boek van Cohn-Bendit zichtbaar rrrordt, die aI eerder in de
praktijk gebleken uas, toen bijvoorbeeld in mei r 68 de studenten uit het
Quartier Latin naar de Renaultflabrj-eken in Billancourt trokken om de arbei-
ders achter hun act j-e te krijgen en daar het 1id op de neus k regen.

Er moet aan het bovenstaande nog iets ulorden tr:egevoegd, j-ets dat u;e1
bíjzonder duidelijk onderstreept,, hoe ueinig in studentenkringen en in aIle
kringen die eender denken;.rl-s z\j, enig uerkelijk begrip voor de strijd van
Ce arbeidersklasse leeft. Voor de arbeiders namelijk vormt het kapitalisti-
sche bedriif hun natuurlijk gevechtsterrein. Voor de studenten daarentegen
is dat, natuurlijk gevechtsi-errein de qtqqat. En de tegenstelling tussen de
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iormela erkenning van een simpelB uaarheid (betreflfendB het autonoom hande-
len van de arbeidersklasse) en het praktisch optreden, rr;aarbij de arbeiders
urorden opgeroepen om de straat op te trekken en zich hetzij met eieren en
tomatBn, hetzij met molotofcocktails t6 uapenen, kuJam zouel in de meidagen
a1s later in het boek van Daniel Cohn-Bendit op de scherpste rrrijze aan het
licht.

Daniel Cohn-Bendit verdient juist d6órom onze aandacht, omdat bij hem
het volslagen utanbegrip omtrent de proletarische klassenetrijd zo bijzonder
duidelijk aan het licht treedt en omdat uit altes rrrat hij zegt of schrijft zo
uÍtermatB duidelijk blijkt, dat -b.jj_i.!_-gÉ 6 n geval beschourLid kan urorden aLs de
exponent van datgene, uat de meidagen van 1968 in Frankrijk in uerkelijkheid
hebben betekend.

De aandachtige lezer van rrDaad en GedachteI za]. zich ongetuijfeld n09
r.rreI herinneren, dat één van onze kameraden ongeveer een jaar n5 de mei-ge-
beurtenissBn tijdens sen internatj-onale bijeenkomst in Brussel, getuige uas
van eBn uiterst folle discussie tussen Cohn-Bendit en ean Franse mBtaalar-
beider, die daarom zo f eI botsten omdat !trooie Dannytr ten eerste aIs betut-
telaar van de arbej.ders bleek te rL.ri11en optreden en tBn tuteeds bleek te
dromen van een soort van geuapende strijd in de straten naar het model van
datqene uJat in de Verenigde Staten door de rrZu,arte Pantersrr uordt nag6-
streefd 4). Uit het intervierrr in rtLibórationrr nu blijkt, dat 0aniel Cohn-
Bendit in de sindsdien verstraken tijd geen stap dichter bjj enig inzicht in
de proletarísche klassenstrijd is gekomen. Achter aI zijn opmerkingen doemen
nog altijd de typische studentenacties ofl de strijd naar hBt voorbeeld van
de rrZuarte Pantersrr op. Heel de proletarische ervaring van de bedrijfsactie,
de labrleksbez6ttj.ngBn, schijnt voor hem - ook a1 verurijst hij er dan afl en
toe naar - in het geheel niet te bBstaan. Het gevolg daarvan is, dat zijn
opvattingen - gezien vanuit diB prolBtarische ervaring - volkomen in de
lucht hangen. Hij redenBert bij r,:ijze van spreken in het luchtledige en eigen-
lijk erkent hij dat zelf op het moment, uraarop hij het tegenover de veDSlagge-
ver van rrLibérationl heeft over zijn I'onvermogen om te begrijpen op u:elke rrr ij-
ze nu eigenl-ijk de sociale motor functionesrt, die de mensen in beureging
brangt teruijl ze toch eigenlijk onbeueeglijk blijvenrr.

Leest men de betreffende uitspraak, dan lijkt het op het eerste gezicht
dat rrrooie Dannyrr toch enige vorderingen heeit gemaakt. fllBn is genei.gd om
te denken, dat .Cohn-Bendit begrepen heeft, rrrat zich in uBxkBIijkhBid 1n de
schoot van de arbeidersklasse en in het proletarische mÍlieu afspeelt on-
der het schijnbaar rimpelloze oppervlak, achter de schijnbare tonbeueeglijk_
heidtt. Bij naurrrkeuriger beschour:ling is daar geen sprakB van.

0anieI zegt niet: al- het qepraat over derronbeueeglijkheidtt van de ar-
beidersklasse komt in feite daarop neer, dat de arbeiders in het geheel
niet doen, uat zij volgens de politieke ideali.sten zouden moeten doen, maar
zij doen in uerkelijkheid iets geheeL anders. NeB, ook onze Daniel Cohn-Ben-
dit behoort tot de politieke i.dealisten. Bijgevolg is hij volkomen blind
voor de autonome beuegingen van de arbeidBrsklasse, blind voor r,rat hé5r be-
Lieegt, blind voor ds betekenis van uJat er zich in haar gelederen afspeelt.
0ok hij vindt, dat de arbeidBrs zi-ch z6 zouden moeten 'rbeuJegsnrr a1s hij het
zieh voorstelt en zoals hat in _[ig kraam past en hij vraagt zich vertrrrijfeld
af hoe toch uel de motor functioneert, die hen op di6 manier in bBueging
zou kunnen brengen. Hij heeft er uerkelijk geen f laurr: vermoeden van, dat die
sociale motor, uaarvan hij de uierking tracht te begrijpen, in het geheel
niet bestaat, zodat hBt qBen enkele zin heeflt om naar haar r,lerki-ng ta in-
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foxmeren. Hij heeft er evenmin Bnig vermoeden vanr dat er geheel 6ndere mo-
torische krachten aan het ujerk zijn.

0vera1 uaar Daniel Cohn-Bendi.t in het beuruste interviau mst ttLib6ra-
tion" over de arbeidarsstrijd komt te spreken, doet hij dat vanuit een 4,.LL-
!§@. gezichtshoek. trlat hij, naast de rronbeueeglijkheidtr van de arbeiders-
klasse betreurt, Ís het ttontbrekBn van aen r,rerkelijke organisatie van gg-
ggg, die politiek maken vanuit het dagBlijks levenrr enz . Dat het dagelijks
leven van de arbeiders ar toe lsidt, dat zij isderB dag opnieuu de maat-
schappelijke uerkelijkheid achter de politieke schijn ervaren, dat komt aan
Cohn-Bendit als abracadabra voor. 1n Èegenstellinq tot de politiek zich ge-
heel apathisch verhoudende arbeiders, ontpoPt Cohn-Bendit zich in het in-
tervÍerri met trLibérationrr a1s een polj.ti.eke fetisjist, die uaarde hecht aan
eBn zogBnàamd rrlinkserr verkiezingsoveruinning en die het betreurt dat llit-
terand en Guy IYloIlet niet aan de regering ziin gekomen. Van de opvatting,
dat een dergelijke verkiezingsoverLjinning niets anders uare geueest dan het
symptoom van een m6ór op het staatskapitalisme gerichte ontulikkeling in
Frankrijk, staat hij verre.

lLlat, qetuige het beuluste intervieu,,, Cohn-Bendit voor oqen zueeft, is
dat een soort van organisatie van het dagelijks LevBn van de arbeiders nood-
zakalijk is, uaarmee hij kennelijk, gezien ztn voorbeelden, een uat idealisti-
schB vorm van organisatie bedoelt, zoals bijvoorbeeld da rrcommunesrr van som-
mj.9a jongersn. Dat het kapitalistisch bedrijf de vorm is, uaarin het dage-
lijks leven van de arbeider georganiseard uordt, oP een manier die tot ver
buiten dat bedxjjl nog reikt, daar heeft Cohn-BBndit geen flauul banu] van,
zomin als hij beseft, dat dit dagelijks leven van dB arbBider hem tot de
strijd duingt, doordat hst hem buiten de kapitalistische maatschappij, bui-
ten de kapitalistische orde, buiten de kapitalistische moraal en buiten de
kapitalistische politiek p laatst

Het is dat onbenul, dat Cohn-Bendit tot de gedachte brengà - een 9e-
dachte die de arbeider volkomen vreemd is - dat het pErspsctief voor eBn
toekomstige actie gelegen is in een rruJerk-ueigeringrr, een Ituerk-ueigering'l
Atet in de zin van een staking, maar in de zin, uaarin rtProvorr destijds een
dergelijk perspectief ontutikkelde. Voor lj.eden als Cohn-Bendit komt er een
einde aan de uitbuiting, niet door het scheppen van andere pDoduktiBVerhou-
dingen, niet door een einde aan de bBstaande produktieverhoudingen te ma-
ken, maar door iedere vorm van produktie tÈ beÉindigsn. Natuurlijk kan geen
mens ontkennen, Cat er zonder produktie ook geen uitbuÍting van de ene
mens door de andere meer bestaat. lvlaar zou het nu Iangzamerhand niet eens
tijd uorden, dat Cohn-Bendit beseft, dat er zonder produktie binnen de kort-
ste keren helemael qeen mensen meer bestaan?

2) Uitgesproken o.Br in zïjn na de r-neidagen geschreven boek over
het linksradical- j-sme (Franse uitgave, blz. 9B ) .

3) Íïen zLe het artikeL rtslag in i\ormandiÈí", rrDaad en Geclachtert,
maart 1 968.

4) [ïen zte ttDaad en Gedachtert van februari 1971. In het artikel
rrProfl. B. Sijes en de strijd van de arbeidersil hebben urij (op
pag, 2 en 3) het verloop van het debat tussen Cohn-Bendit en
de beuluste arbeider uitvoeriq u.reergeqeven.



q 12 -

EEN BEHARTIGENSIJAARDIG IJOORD VOOR POLIÏITKE IDEALISTEN

rrHet is volkomen onjuÍst, dat de maatschappelijke nood tot politiek in-
zicht voert; het is veeleer omgekeerd, namelijk 26, dat politiek inzicht het
produkt is van maatschappelijke uelstand. politiek verstand krijgt degeRe,
die iets heeft, die er aL rr,rarmpjes bij ziL. t/ie het anders meent luistere
naar de Franse econoom lvlichel Chevalier: rf ln het jaar 1789, toen de bour-
geoisie in opstand kuamr ofltbrak haarr ofr vrrj te zijn, sl-echtri de deelne-
ming aan de regering van het, land. De bevrljdinq bestond voor haar daarin,
de leiding van de publieke aangelegenheden, de hoge burgerlijke, milit,aire
en rel- j-gieuze f uncties, te onttrekken aan de handen der bevoorrechten, die
van deze f uncties het monopolie bezaten. Rijk en verstandelijk ontuikkeld,
in staat genoeg aan zichzelf te hebben en in staat om zichzeL? te besturen,
trilde zi: onder de druk uit van een regiem van het ttpatert je goedl-eventr.

Het politieke verstand echter is in het geheel niet in staat de bron
van de sociale nood t,e ontdekken. Hoe ontuikkelder in een volk het politie-
ke verstand is en hoe algemener het daarin voorkomt, des te meer verspilt
het proletariaat zeker in het begin zijn krachten aan onverstandige,
nutt,eloze en in bloed gesmoorde acties. 0mdat het op een politieke manier
denkt, beschoutlt het een bepaalde ui1 als de oorzaak van a1le misstanden
en ziet het in het geureld en de politieke omuJenteling de nriddelen om die
misstanden uit de Lreg te ruimen. Berr.rijs: [ret eerste optreden van het Franse
proletariaat. De arbeiders van Lyon verkeerden in de tdaan, dat zij slechts
politidke doeleinden nastreefden, dat zi: soldaten van de republiek uraren,
teruijl zii Ín uerkelijkheid soldalen van het social-isme uraren.To had hun po-
litiek verstand hun de rrrortels der social-e nood gemaskeerd, vervaLste het
hun begrip van hun uerkelijke doeleinden, zo beloog hun politiek verstand
hun sociaal instinkt. t o .

Een revolutie van politiek karakter voert tot de vorming van een heer-
sende kliek in de maatschappij, op kosten van de maatschappij. IÍie verklaart
dat een sociale revolutie een politieke z$el zou moeten hebben berr;eert
daarmee niet meer dan onzin of ulel hij bedoelt niets meer dan dat, uat men
geuJoonlijk een politieke revolutie zonder meer noemt. o . .

De revol-utie het ten val brengen van de heersende macht, de vernie-
tiging der oude yerhoudingen is een politj-eke daadn Tonder revolutie is
het social-isme niet te veruiezenlijken.... [ïaar zodra het om het eigenlijke
doel 9aat, sfingert het social-isme de politieke vormen rrJ€e.rr

KARL IVIARX

f'Kritische kanttekeningen bij het art,ikel: De
koning van Pruisen en de sociale hervormingtt

I n het opstel, uJaaraan bovenstaande uoorden z ijn ontleend r polemiseert
lvlarx tegen een zekere Arnold Ruge, die mj-n of meer het prototype van al--
l-e politieke ideal j-sten genoemd kan uJorden. A11e politieke idealisten uJor-
den daardoor onder meer gekenmerkt, dat zii het sociale instinkt van de ar-
beidersklasse r.uantrouuJen en een van truiten af naar rle arbej-ders gebracht

politiek inzicht voor noodzakelijk houden. ï n dat opzicht is er géén ver-
schil tussen Ruge, Lenin, Trotzkí, lílao of Cohn-Bendit. De recien is, dat zi:
geen fLauu benul hebben van uat lvlarx elders in zijn opstel noemt het
verschil tussen een politieke en een industriël-e opstand.
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Zorrlat drie maanden lang reeds rLlordt in de Franse stad Beqanson een
verbitterde strijd gevoerd door de arbeiders van dB horlogefabriek LIP. Hun
gezamenlijke actie is om diverse rsdenen van de allBrgrootste betekenis. In-
dien men ons zou vragen uléIke van die vele te noemen fedenen er voor ons in
de eerste plaats dan ue] uitspringsnr dan antu,oorden tlij, dat ut íj oP tueB
drngen graag de nadruk uillen leggen.

Ten eerste: de strijd in Beganson levert - niet voo! het eerst trou-
uJena - het ber.,rijs dat in de praktijk a1les er nóél andBrs uit blijkt te zien
dan men LJeJ-licht genei.gd uas aan te nEmen, zolang men verdiept uas in BBn
analyse van de vele strijdvormen, die door de arbeiders kunnen uorden aangB-
uend. Zolang het er om gaat begrippen zo scherp mogelijk van elkaar te schei-
den, spreekt hBt uJethaast vanzelfl, dat er Ben scherpe grens getrokken moet,
uordsn tussen het eigen, zelfstandige optreden van de arbeiders zélf en een
actie, die gevoerd uordt onder de leiding van de een of andere traditionB-
Ie organisatie, díe de arbeiders betuttelt en commandeert. Tex uearszijden
van die zuiver begripmaÈige grens uorden totaal verschÍIlende strijdvormen
gehanteerd. Bedrijfsbezettingen passen, uanneer het om het uJazen van de on-
derhavige zaak gaat, niet goed bij van boven af in de hand gehouden acti.es,
die - vanu;ege het maatschappelijk karakter der betuLtelende organen an hun
functie in de samenLevinq - zich doorgaans binnen het raam van de uettig-
hBid en da bestaande orde beuegen. 0mgekeBrd z zodra er sprake is van goed-
keurendB schouderklopjes, die urorden uitgedeeld door de officiëIe vakbeue-
ging, kan men Br vriju:e1 zeker van zijn, dat men alferminst met een strijd
van onder op te maken heeft, die spontaan door de arbeidÉrs zelf begonnan
is. lvlaar bij LIP in Beganson is van een dergelijke strenge scheiding, die
voor het analyserende verstand zo gemakkelijk te maken vaIt, geen sprake.
Er uard door de LIP-arbeiders z61f een actie-comit6 gekozen en het perso-
neel is ertos overgegaan het bedrijf te bezetten. Niettemin heeft het katho-
liEke vakvexbond, dat sadert geruima tijd aI zijn christelijk karakter nj.et
meer zo steDk op de voorgrond plaatst en zich gelroon I'CentraIe van de Fran-
se AlbeidBrs" (cFoT) noemt,, van het. begin af aan een sterke vinger in de
pap gehad. Zelfítandige strijdvormBn en traditionBlB strijdvormen lopen aI
vele ueken lang in Beganson kakelbont door eIkaaD en de situatie schijnt er
aIs het uare toe gBgchapen om iedereen diB in vollE ernst ooit gedacht
heeft, dat op de klassenstrijd bepaalde schemars konden tr:orden toegapast,
met beschaamde kaken tB doen staan.

0p het gevaar van dergelijke schemars, ja, op de onhoudbaarheid ervan
hebben uij al- eerder in tDaad en Gedachterr -oBUezBn. De strijd van de LIP-ar-
beidBrs in Beganson is vooral déérom zorn belangDijk voorbeeld, omdat men
daarbij teqelijk een machtj.gB en bepaald niet van het geijkte vakbondspatroon
afr,:ijkende organisatie aan het uerk kan zien ón strijdvormen kan uaarnemen
zoals nÍet alteen een bedrijfsbezettingr maar daarmee gBpaard gaande ook po-
gingen tot eBn eigen beheer der produktj-e, althans iets rr:at oP het eerste
gezicht daarvoor door zou kunnen gaan.

Is het de qelijktljdiqheid van deze ttr:ee, elkaar beqriPmatig volkomen
uitsluitende facetten, die os aanleiding heeft gegevon om er in de titel
van deze beschouuing aI terstond de aandacht op te vestigBn, dat er rrbij de

IJB ÉTLJ
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horlogefabriek van LIP géén revolutie rLlordt gemaaktrr? In hÈt geheel niet.
Het zou bepaald niet de eerste keer in de geschiedenis zijn, dat zeer radi-
cale bauJBgingen zich vBltrokken onder de schijn van het tegendeef. Boven-
dien: dat de bureaucraten van de CFDT geruime tijd de toegang tot de LIP-fa-
briek hebben gecontroleerd, doet naar onze maning aan de betekBnis van dB
bedrijfsbezBtting, van het in eigen beheer doorvoeren der produktie en aan
de betekenis van het optreden van het acÈiecomité niBt zo heel vBel af-
breuk. uJij zijn bepaald niet van mening, dat men zich op traditionele vorman
moet doodstaren; juist uij hebben herhaaldelijk betoogd, dat ook door arbei-
ders dj.e nog geheel in tradities zijn gevangen, niettemin zeer radicaal kan
uorden opgetreden. Achter de keuze van bovenstaanda titel gaat iets geheel
anders schuil. Dat voert ons tot de tuieede reden uaaDom uij dB strUd van de
LIP-arbeiders van zul-k groot belang achten.

DB strijd in Beganson heeft niet slechts laten zien, dat de u,Brkelijk-
heÍd zich niat aan schemars etoort, hij heeflt ook gedemonstreerd, dat de
toepassing van uiterst radicale strijdvormen door de arbeiders allesbehalve
een gevo19 is van hun radicala gezindheid of een revoLutionair beutustzijn.
0m ietrrrat duidelijker tB maken hetgeen uij bedoelen, zij de lezBr slBchts her-
innerd aan de opstand van de arbeidBrs in oost-DuitsIand, die begon, toen
de boutrtvakarbeiders in de StaIinaIlee hun troflels ureguierpen en de stej--
gers afdaalden om te demonstreren teqen een vBrhoging van dB prBstatienor-
men, dÍe voor hen een aanzienlljke vermindering van de inhoud van hun loon-
zakje betekende. Niet on het regiem van Ulbricht en Groteurohl ten val te
brengen marcheerden zij. Niettemin begon dat reqiem te uankelen toen zij in
beueging kuramen.

Uat in prÍncipe voor dB 0ostduitse opstand geldt, 9eldt óók voor Be-
ganson. Diegenen onder onze lezers, die toevallig de televisie-reportage
over de gebeurtenissen in de LIP-fabrieken gezien hebben, zuIlBn uretBn uat
uij menenl a1le opmerkingen en suggesties van tv-versLagg6vBrs, dat de LIP-
arbEiders toch bezig r,laren meÈ een experiment, dat men met een soorÈ vanrrrevolutierr zou kunnen vergelijken, uerden door de betrokkenen met grote
stelligheid an herhaaldelijk van de hand geuezen,

rrllij zÍjn ar helemaal niet op uit geueest om IrevolutieI te makenrr, zo
vBrklaardsn zij. En zij le9den vervoLgBns uit, dat het uJser op ganq brengen
dsr produktie qeBnszins geschied lJas om met een nieuue maatschappijvorm te
experimenteren, fiaar aLLeen en uitsluitend om door de verkoop der in eigen
beheer gefabricebrde horlogBS de financiëLe problemen van de actie op te
Iossen.

lJaarmee men hiex in Beganson tÉ maken heeft, dat i" 11;!g[ de kLassen-
strijd, zoals hij er volgens de politiBke idealistsn uit behoort le zíen,
maar dat is de klassenstrijd, zoals hij zich u,lerkelijk voltrekt. Dia rLrerketijk-
heid daarin ligt zijn betekenis is precies het omgekeerde van rrlat de
idealisten menen; nj-et door een hoog ontrrrikkeld revolutionaj-r beuustzijn is
de actie ontstaan en niet d66rdoor heeft zii hoog-ontrr.rikkelde en radlcale
vormen aangenomen. Geen politi el<e idealen vormen er de achtergrond van,
maar de simpele noden van het proletarische bestaan en de bedreiging daar-
van door een opdoemende mogelijkheid ener bedrijf ssluiting. Aan de directe
bedreiging van hun bestaan is het é1an en de volharding der LIP-arbeiders
ontsproten, De omstandigheden van hun dagelljks leven hebben hun tot de ac-
tie genoopt. lJaarmee men t,e maken heef t Ís: proletarische klasseuJorsteling
in duÍdelijk onderscheid van de strijd voor een maatschappelijk ideaal. En
uiie het onderscheid tussen deze tuee dingen mogelijk niet scherp genoeg in
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het oog Epringt, die bevelen uiij van hartB het rrBehartigBnguraard5.ge uoord
voor politieke idealistenrr aan, dat trt'tj elders in dit nummer hebben afge-
drukt en dat rr: ij niet zondep reden aen plaats hBbben gegeven tussen onze
kritiek op Cohn-Bendit Bn dezs bBschourrring over de actie in Beganson. 0ve-
rigens: de vele, meÉstal jeugdÍ9e politiBke idealisten, die uit diverse
landen naar die oostfranse stad getrokken zijn (en die dus niet in staat
zijn om de bedoelde regels te lezen) zullen ter plaatse het verschil tussen
hín idealen en de proletarische praktijk a1 uel ervaren hBbben. Het i6 ons
uÍt directe bron bekend, dat de LIP-arbeiders, toen daL soort bravB Bn iB-
dsre arbaidersuerBld vreemde lieden kuiam opdagen, krachtig de boot hebben
algehouden. De teleurgestelde jongelui zulLen dat ongetulijfeld als een 9e-
brek aan politiBk inzicht opvatten. trl ij zien er een beu:ijs in van een gezond
proletarisch instinct.

AIle rap van tong zijnde advocaten ener onontbeerlijk geachtB politie-
ke voorhosde zijn in Beganson van een koude kermis thuis gekomen. Niettemin
hebben de LIP-arbeiders, zui.vBr afgaanda op datgene uat de strijd zelf a1s
onontkoombare eis op de voorgrond plaatste, voor de kapitalistische maat-
schappij a1s zodanig ds zaken heet gebakken. En dat nu juist karakteriseert
de klassenstr'rjd, die niet om de hervorming van de samenLeving gevoerd ulordt,
maar hBt spook van een omverurerping dBr bestaande economische orde niette-
min drBigend oproept.

Het is zo, dat rLr ij er tegenover de politieke idealisten de grootst mo-
gelijke nadruk op leggen, dat de arbeiders van LIP er niet op uit tr.taren om
rrrevolutierr te maken. Daarmee echter is het in het geheel niet i.n strijd,
dat uij het eens zijn met de beulerinq van het conservatieve Franse blad rrLr

Aurorerr, dat hetgeen er in Beganson gebeurd is, met een revolutie valt te
vergelijken. Het een sluit het ander aLlesbehalve uit en eEn ander voorbeeld
daarvan hebben !., ij zorn achttien jaar geleden aL heel dicht bij hui.s beleefd.
In 1955 namelijk qing het Amsterdamss gemeentapersoneel in rrulilderr staking
om een vBrbetering van lonen en arbeidsvooruraarden af te duingen. De actie
had een aantal ontslagen tot gevolg. Toan de ontslagenen in bsroep gingen
bij het scheidsgerecht uan de gemeenta Amsterdam uBrd hun door mr. Ensj-ng,
de pleitbezorger van hun tegenpartij, toBgevoBgd, dat een rruilde staking van
een karakter a1s u:aarbij zij betrokken uaren, in feite a] zoiets ulas als een
rBVoIutiBrr. Ívlr. Ensing had evenveel geI'rjk aIs LrAurore, maar de Amster-
damse gemeenteurerklieden hoorden het - uiteraard, zeggen uij - met svBnvBaL
veruondering alí de LIP-arbeiders van de zi.enstLtijze van de genoemde krant
zul1en hebben kennis gBnomen.

0e conclusie: de simpele strijd van de arbeideDs voor hun bestaan, dat
is het, uat a1s gevo19 van zijn structuur en zijn uJezsnlijke natuur, het kapi-
taLisme dodelijk bedreigd; niet de acties der idealistan van diverse plui-
mage. Vanuege die dodelijke bedreiging dan ook heeft de regering de arbai-
ders door de geuapende macht uit het LIP-bedrijf laten ver jagen. trJ'rj komen
op de achtBrgronden van dat gerr;apend ingrijpen, evenaLs trouulens op de hele
actie Bn a1 haar (schijnbare) tegenstrijdigheden, in het votgend nLrmmer na-
der teruq.

rrUJas de sociaal-democratie ooit social-istisch? " rtr0ver bols jeuisme en f as-
cismeft, rtBescl-routuingen over geld en qoudrt. tLlie neemt van deze drie bro-
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(fniqe gadchten over een social-ist,ische samenleving)

'r0ntelbaar zijn de boeken en geschriften, die het socialisme tot onder-
uerp hebben. Doch in slechts ueinigen ulordt duidelijk gemaakt uat men onder
socialj,sme heeft te verstaan. Hoe een socialistisbhe samenleving zaI zijn
georganiseerd zoekt men tevergeefs in de literatuur over het socialisme.
Natuurlijk zijn er de boeken en geschriften van lvlarx. Ook is er het boek
ItGrondbeginselen van de Communisti-sche Productie en Distributierr, dat in
het begin der dertiger jaren uerd gepubliceerd door de Gxcep van Intsrna-
tionals Communj.sten (G.i.C.). Zorrrel aan de gedachten van lvlarx over een so-
cialistische samenleving aIs aan die van de G.I.C. over dat onderuJerp hech-
ten uij grote uJaarde. Hat nadeel is echter, dat men bij lvlarx zijn opvattingBn
daarover uit verschillende boeken en geschriften moet halen en dat de
rrGrondbeginselen van de Communistische Productie en Distributi-err een zeke-
re mate van kennis omtrent deze materie veraist.

!Jij meenden daarom, dat het nuttig kon zijn om onze gedachten ovBD een
socialistische samenleving in enkela duidelijke, korte hoofdstukken uiteBn
te zetten. Dat e1k onderdeef van onze uiteenzettingen uitgebreider en die-
per had kunnen t,torden behandeld, daarvan zijn ur ij trtel overtu j-9d. 0och dat ttas
onzB opzet niet. Dit geschriftje heeft alleen de bedoelj.ng de Lezer kennis
tB laten maken met de maest elementaire begrippen omtrent Ben socialÍsti-
sche samenleving.

Een heilsboodschap moet de lezer niet van ons veru:achten. Een zakelij-
ke, nuchtere uiteenzetting menen uij te hebben gegeven.rr

Het bovenstaande is het vooruioord van een nieuuJe brochure, die zojuist
is gereed gekomen. Deze brochure: rrfllaar hoe dan? Enige gedachten over een
socialistische samenlevingtt bevat de vol-gende hoof dstuk jes;

[rJat is socialisme?
Het kapitalistisch produktieprocEs.
Het gerniddeÍde maatschappelijk arbeidsuur als rekeneenheid.
De organisatie van de arbeid.
De organisatie van de gemeenschap.
De verdediging van de gemeenschap.
NabeschouuJj-ng.

De brochure kost 2 gulden f ranco per post,. t/ij nemen aan, dat zeket a1
onze lezers deze brochure zu11en bestellen. Doch het, zou ons verheugen, als
met deze brochure nu eens intensief uerd geuJerkt. Bij afname van meerdere
exemplaren is de prijs Í 1 ,50, exclusief portokosten. De opl-age is beperkt a

lJe hopen echter, dat ue gaut! een ni-euue oplage zul-1en moeten vetzorgen.

2DÍYl

De uitgevers vanrrDaad en Gedachtetr


