..

.

'

27 ' -------::-----~----------

-------'--,---------------

soorteontrole
tegen te ergeve:rrotting, tevens he~
middel om demassa'è
de illu~ie te geven, dat zij enige macht hebben.
Als 'Mr: Gauwdief :h"ette bar gemaakt h e.ef t , dan kunnen 'ze Mr. Gannef Ln ,'z.ijn
'OII'HI,ts
kiezen, 't blij,ft
toch iride firma. En de haat en de vertwijfeling d,er
massa's wordt zo op enkele personen gericht en afg~
leid van de uitbuitersklasse ~ls geheel.
KAN

\

DAT

W A A R

Z Y N ?

.:~_erwijl we over Rusland deze dingen ,achtereenvolgens behandelden, het levenspeil der,arbeiuers, hun
plaats als loonarbeiders onder de heersende klasse
der staats-kapitalisten, het regi~m ,der heersende,
klasse, dat berust Op br'utaal bedrog en brutale verdrukking, zijn we ons bewust, ,d?-:t
er vele arbeiders
Zijn, die een weerstand in zich voelen tegen wat wij
schreven.
\ Zij zeggen tot zichzelf:HMaar dat kan niet waar
zijn. Wij ,rillen en kunn en dat niet geloven."
Waarom zeggen zij dat?
.Niet alleen en niet in de eerste plaats, 'omdat zij
er ~ulke mooie verhalen over gehoord en mooie foto's
van. gezien hebben. Die komen ui tandere Lanûen ook wel
.,:~De soc. demo pers is al een hele tijd bezig, ons de
mooie kanten van het kapitalistische Zweden voor te
houden.'
'
Geweldige propaganda~organisaties zijn elke dag bezig ons aan te praten" dat er in Duitsland o~ in Italie
zoveel, ook-voor de arbeiders is bereikt en dat het
elke dag beter wordt.
"',', Of dat er in Japan hoog-conjuctuur is en geen 'YTerklozen zijn. ;,
.
~'Maar komt er de volgende dag iemand met cyfers' en
bewijzen die hele mooie voorstelling' omver kegelen,
dan knipDen we niet eens met de ogen. Dat komt, omdat
het 'ons niet in ons gevoel raakt.
Maar gaat het over Rusland, dan gebeurt dat wel. We
zijn daarmee in ons gevoel verbonden, omdat we met de
,Russische Revolutie verbonden zijn. En wat ons toeschijnt daaraan afbreuk te doen, of, en daar komt het
w

,
)
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hier op~an,·wat ·afbreuk' doet aati het beeld,: dat we onS
~aarvan gemaakt hebben, dat weren~e
af.
Dat re~g niet waar zijn!
Zo is het ons allen ge~aan met daRussische
Revolutie. Waar we niet aan dachten, niet aan wilden denk èn , was,,'dat een Revolutie
door een klasse gewonnen
kan "TOrd'enen· dan weer ver-Lor-en,
" .
En dat is met de Russische
Revolutie, gebeurd, dat
sloeg de w'erkelijkheid ons met felle 'sla'ge'n
.in 't gezicht, èlk jaar duidelijker
en scherper.:
De ~rbeidersklasse
zal nog vele n9darlagen
lijden.
En tb~h ~al zij 'overwinnen. Maar daarvoor is nodig,
dat wij weten, wanneer wij gesla.gen zijn, hoe en"",?-C?or'
r-

\'lie~

.. ..
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.

, .;

, .~ia hoera·roeut
na de nederlaag, om zichz~lt te ~~~
d~l0gQn, om de waarheid niet in 't gezicht ~~ zien .
dI e bed.riegt het meest zijn kameraden .on ber<2idt nieu...;
we nederlagen
voor.
..
Wij m6èten dtts,~nderzoeken:
~
",Wat is er' g cb aur-d van 1917 tot nu?
~oe,~~~~tde
Russi~che
Revoluti~~en
talisme ge~orden~

VA
Do st~ijdende

N

1 9

1.

7

TOT

Staats-Kapi-

,N ~ •..

klassen.

He t Tsarisme'· was de poli tieke heerschappij
van de
klasse dor adellijke
groot-grondbezitters~
Die w~r~n
de be ':;i t t er s van de voornaamste
productie-middelen,
,de
grëîièl.ei'"J.
"de-Ia:1dbouw-werktuigen,
wa ar-mee de boeren,;
,
die op htiL grond leefdcn~ voor henmoesfen
werken ..Zij
w~ren de bezitters,
dat is, zij ~adden
te zeggen, Wie
er ffioC~ten moest 0erken, hoe zwaar en hoe lang, hoeveel de werkers kregen en wat er met de producten
moest gabeiren.
.
En de Tsar:Lstische 'Staat was het geweld- en ma.cnt s-apparaat,
waarmee die ~lasse, n3ar binnen over de uitgEzc~e~ boeren en naar buiten tegen andere uitzriigersgroep3n, haar positie verdedigde
en behield.
.
En deze staat was weer verbonden met een geestelijk
apparaa t, de k er-k, die zorede, da t de geest van de nensen, die uitgebuit
werden,' aan de heersende klasse on;~-=":"::'.~':"':"_--------------::.--=-------------------"-------------
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derw6rpen ~as en 6leef.
Het voelen, denken, willen der mensen, van hun geboortè af, hun hele levert en alles wat ze de~~n,werd
zo~oende geschikt gemaakt om de ~acht en de hè~rlijkheid der heersend~ klasse te dienen.
Laten we even goed begrijpen wat dat is: Een
h eer
sen
dek
1 a s s e, die
d e productie-middelen
bezit-. We zullen het str~ks we~r tegenkomen, in iets aridere ~ormen, ~~ar in ~e~eri gelijk!'
Bezit van de productie-middelen betekent:
d a a ro ve r n a'a rei
gen
w i I . b e ~.c hik
ken!
Maar het betekent ook, beschikkeri over de mensen,
die m t hun leven aand:r.e productie-middelen vastzitten, over hun lichamen, over h'tHl kracht en over hun
geest. ·Ove~ alles!
Die heersend~ klasse vond deze toestand go~~ 'en
recht en rechtvaardig. Zij zeiden en gelo6fden 'niet,
dat ~ij ~eulen en uitzuiger~ war~n, maar iijgeloö1den en s~raken van een goddelijk recht en van ~oddelijke macht.
.
En de tsaar en het Tsari~tische Regiem w~ren daarvan de uitdrukking en de vertegenwoordiger, hoofd van
'de St~at en de kerk in ~~n persoon.
.
é

Maar de maatschappij is niet een gebouw, d~t ~~nmaal voltooid, de eeuwen door blijft staan en na eeuwen tot stof vergaat! Maar hat is een levend iets,
vanaf de fundamenten tot de spits in beweging, langzaam'of snel veranderend.
Het zijn de mensen, die de maatschappij vormen. En
de werktuigen, de middelen, waarmee ze voor hun leven~
zorgen en de wijze, waarop zij dit doen, brengen hen
onderling in verhoudingen tot elkaa~. Dat alles is in
altijd duronde beweging, altijd veranderend, zoals het
lichaam van een mens.
Ook· de Russische maatschappij leefde en bewoog en
veranderde. Maar zij stond niet op zichzelf alleen,
niet in een lege wereld, maar midden tussen andere
mensert-maatschappijen, die ook bewogen, veranderden,
groeiden en groeien moesten en die tegen elkaar en tegen Rusland botsten.

--~---------------------------------------------------
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, Wr:tSThet K'3,nitqlisme de nroductièkrach ten snel ontwikkelde,
,groeiden in macht veel sneller da n Ru s Lanc".
En voor de Russische
heersende klasse
betekende dit, da t haar macht op den duur k ano t.ges La-:
gen zeu worden door de militaire macht V2n de kapitalistische Staten, die als sterke roofvogels
naar buit
loerden.
Er we.s maar e~n midriel om di t te on tgr:t3
n : Door zelf
kapitalistisch
te ga~n prodüceren.
Daar zaten wel grote gevaren aan vast, in Frankrijk was dat indertijd
VOOI' de adel
heel slecht afgelopen,
maar er was niets
aan te doen. Er moest' een moderne wanen-industrie
komen, er mo esten spoorwegen
z1 jn, het' een na he t a.ndermoest er komen en kwam er ook. De hele kanital1st1sche
productie-wijze
begon te gróeien, de ene industrie na
de andere verrees. -En ook bui tenlan s ka 'Oit aaL stroomde
tOè, om de grote winsten die er te halen w~reh.
Winéten?
Die worden niet gevbnden
of voo~ de dacrb b
ae
_
tov~rd, ze komen niet uit de hemel vallen~ àl vertells~ de domine~s dat ook.
Maar ze m.oeten uj. t .!Densen gehao,ld vrorden, die arb9i
den, arbeid die niet betaald wordt:!
-En da t mensenm?:-t:.::'rü':"il
was er genoeg, millioenen
b(!!e:r-en
die var, hon~:~erhaa s t stierven,
ze stroomden
in
korte tijd n~ar de steden, war:trde kanitalistische
Industrie o'Okwam.
Kapitalisten
en Proletariers,
ze k0men tegelijk,twee
nieuwe klassen, bij de twee oude, adel en boeren.
Deze vier klassen hadden elk zeer verschillende
eh
tegenstrijdige
belangen
en elk drukte in de richting
van zijn belang.
Deadel
wilde alles houden wat ze had,--de nieuwe
bourgeoisie
wilde alles hebben wat er wr:ts,-- dg boeren
wilden leven en dus moesten ze de grond van de adel
hebben,-- de arbeiders
wilden leven en ~oesten daarom
strijden voor een iets hoger loon.
Klassenstrijd
van vier klassen!

p

Die Russische
maatschaunij
is te vergelijken
met
een groot wiel. De ~del bovenaan,
de bourgeoisie
aan
de kan t en ond er-aan de geweldige ma ssa boeren (-:L20 m illioen) en de naar m i Ll. i(') en arbeider s, di e ech ter IJ 8E 1
snel in aqntal gro2ien.
--------_~_------ ------------------- - _.
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Zal dat wiel zo blijven staan?
Ja, zegt de adel. Ze maakt hBPr wapens zo scherp '."
mogelijk ende knoet zo z~aar mogeiij~. Verder nra~t
ze over de Russische Ziel en over God, die beiden willendat het wiel stilstaat ...
,
Neen, zegt de bourgeoisie, het ~iel moet en zal een
.

-

kwartsl~g dra~ien. Din- is zij boVenaan. Maar zij -is .~
nog vèel te zwak en te klein om veel te doen.
. .
De boeren onderaan geven zich niet eens rekenschap
dat het wiel k~n draaien en ze weten van elkaar en van
de geweldige kracht die ze samen hebben, nog niets.
Ze zien nog niet verder dan hun dorp!
De arbeiders, onderaan, hoewel veel kleiner in aAntal dan de boeren, waren in de kanitalistische bedrijven tot massa's geworden. In de strijd om hun levensvoorwaarden beginnen ze al iets te voelen van hun klas.
se-macht. Ze slaan al een hand aan de spaken van 't
wiel en dat niet om het stil te houden!
Het

wie

1

b e wee

~ t.

In 1205 leek het even of de bQurgeoisie en de arbeiders het in beweging zouden krijgen. Maar ze waren
nog te zwak en de logge massa der boeren onderaan kwam
te weinig in beweging. De adel bleef boven!-~
Dan komt de wereld-oorlog! Samen met het ~ngelse,
Franse, Amerikaanse kapitaal tegen de sterkste militaire macht ter wereld: Duitsland.
De adel en de bourgeoisie hebben nu èèn belang:
.WINN~N !
Maar daarvoor moeten ze nog meer arbeiders opeenhopen. En ook: Ze moeten van de boeren massa's maken!
En ze wapenen!
De oorlogs-geestdrift is gauw weg. Al wat rot en
corrupt is, alle onbekwaamheid en voosheid komt aan 't
licht. Millioenen arbeiders en boeren z~jn in de dood
gedreven, de ene nederlaag volgt de andere.
Aan het front hebben de soldaten ma~r èèn verlangen
Vre~~! De arbeiders, de boeren op het lan~ze
willen
Vrede!
~_~_~

met de oorlog en de ellende! Vrede, BROOD!

------------------------------------------------------
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, En de arbeiders zijn m~ss~'s, ze k~nnen
willen w~t: STA
KEN!
..
En de boeren zijn massa's, compagnieen,
regimen~en., kazernes en loopgraven vol, .ze
en ~e kunnen het: STA
K ~ N! N A A R H

--- ------

wat en ze
bataljons,
willen vrat
U I S!

wAt? Kozakken tegen de arbeiders? Revolvers en mitrailleurs in de rug der soldaten? ,
SLA T~RUG, wij zijn gewapend! ~et golft lahgs de
~tonten, door de loopgraven, door kazernes en fabrieken, -- dan door de stratBn:
W~G M~T H~T TSARISME! R E VOL
U TIE
De onderste klas~en, ~e arbeiders en boeren, slaan
de hiind a'ln de spaken. Ze:kunnen het nu!
Het
wie
1 b e w ~ egt
!
Wie

kom

t

b

D

ven

?

E.~1?.ru~ri·
1 217. Het wiel beweegt, d.eRussische maa tsc~aDnij wentelt om. Wie ~omt boven?
De bourgeoisie is het ~erst aan de beurt. Ze heeft
de steun van de Franse en Bngelse kauitalisten, die
met haer de oorloi ~illen Voortzetten tegBn Duitsl~nd.
En ze heeft .de steun van de leiders der boeren, de
Sociaal-revo)utio~aire Partv, en ook van de leiders
der sociaBI-democratische Pa~tv, die haar 'toeroepen:
A a n U i s d e beu
r t !
Maar dan moet er gerèmd 'worden, het wiel mag maar
een kwart~slagdraaien.
En de oorlog moet voortgezet
worden. REM
MEN
!
De boeren-solda.teh willen naar huis en de grond van
de adel verdelen: V red
e !
De ~~beiders.willen uit de ellende: V red
e !
Z B STA
KEN!
Tègen de oorlog! Voor hoger lsnen!
R E ~ MEN
? Ge wilt· ons verder in de dood jagen en
geen grond geven?: ..
De arbej.dsrs in'de dood jagen en uitnersen
om de
,
vuile winsten van die Bourgeoisie? R ~~
EN?
Bij so~, H~T ~I~L TIRAAIT DOOR, er is geen houden
aan. De rinderste klassen komen boven!
-------------------------------------

-----------------.,
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We snraken telkens van de arbeiders en van de b@eren, die tot m~ssa's werden .
. We bedoelen daarmee niet, dat er ergens een hoop
mensen asnwezig zijn. In een drukke straat kunnen dtiizenden ~~nsen lonen, het is nog geen massa. Want z~
zijn n i et met' elkaar verbonden, --ze-zijnonv ers cb i IL'i.g
voor elkaar, hebben verschillende belangen, bewegen
naar een verschillend doel.
Maar een t~oen sOld~ten,in e€n gevecht, die op elkaar steunen en voor elkaar gevoelen, samen een bel~ng
hebben, samen beweg en, d à t' s een Ma S
!
En een menigte arbeiders, ~~€ in actie komen, ze
hebben ~~n bel~ng, è~nwil, ~~n gevGel v~n kameraadschap, van haa t tegen hun orider-ür-ukk
ers: Ze "bewegen
sanen naar ~~n deel; d h~t .is e~rrM a ~ sa'!
De arbeiders'in Rusland waren door'de Bourgeoisie
.in haar bedrijven opeeng~hcopt. Za hadd~n ~~nzelfde lot
ze kregen ~~nz2Ifde'gevoel, ze namen ~~nzBlfde beweging
Ze
werden
t'ot
massa's!
Reedain_1905
en laier iri1917, als Z2 in beweging
kwamen, dan sloteri de arbeiders van een bedrijf zich'
aaneen, ze wezen een paar vertrouwde kameraden aan en
die vormden mat de yartrouwens-mannen van andere bedrvven EEN ARBEIDERS-RAAD. In 't Russische: Sovjet!
Die zorgde voor de oriderlinge verbinding van die
zo georganiseerde bidrijfs-arbeiders, regelde de eenheid van ontreden, de uitbreiding der actie.2nz. Als
hun vertrouwens-m~n het niet goed deed, haalden de arbeiders hem meteen terug en stuurden een ander.
Zo'n raad regelde de actie, het was een, soort eigen
leiding; de actie zelf, staken, posten, demonstreren,
vecliten; dat deden de .arbeiders in de formatie zoals
ze zich tot massa gevormd hadden: als BEDRIJFS-ORGANISA1I~! En;de soldaten aan het frorit deden hetzelfde,
die vormden zo SOLDAT~N-RAD~N !

sa

ä

H .0 EDE

RAD

ENK

WAM

E N.

, De raden werden niet door een of ande~e knaupe kop
uitgevonden. Z~lfs toen ze er al waren, zagende knan-
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sta konDen onder d? arb?idsrs-Iaiders nog niet, dat
deze arbeiders-raden een geweldig?, alles overtreffende de betekenis hadden. Lanin z~g er eerst niet veel
in: ~ z? kunnen wel van enig nut zijn", zoals hij het
noemde in zijn "Enige Thesen" 1~15.
Het is voor ons, arbeiders, van het ~rootste belang
te begrijpen,.wat.raden zijn. mn dat ku~nen we alleen,
als we weten,. hoe ze ontstonden en groeiden~' Da·t is
~odig om de Russische Revolutie te begrijpen. En niet
alleen de Russische, maar onze eigen, B1 WERELD-REVOLUTIE!
Fr zijn van die zogenaamde beroeps-revolutionaren,
die zo heerlijk voornaam hun neus kunnen ophalen over
de "spontaniteit der massa", zoals ze dan spottend de
woorden van Rosa Luxemburg herhalen .
.·En anderen, die voor het woo r-d "raden" een diepe
buiging m1ken eri dan overal over Draten, behalve daarc ver., Wat geen wonder is, want ze weten er niets van!
.Ie aar-.
er· zijn ook- arbeiders, die zich tel.eurgesteld
vos'Len in hun klasse~ Die zeggen:~och, ·schei toch uit,
de Brbeid~rs gunnen mekaar het ..
licht in de ogen niet,
de ~~n maakt de ander i~mers kaDot!"
Die kamerftden moeten zich eens arvr-a.g
en , 'ho e de
Russische R~v01utie in 1917 kwam.
,,

.

,"-

~en jaar daarvoor, een half jaar daarvoor, waren
diezelfde arbeiders er ook wel. En die soldaten ook.
De arbeidersklasse bestond wel, maar ze kon nog
niets voor zichzelf do en ,
Iedere arbeiders afzonderlijk moest beven voor zijn
broodheer en dat deed hJj ook ..Hij wist· IDliarweinig,
(velen konden lezen ricch schrijven), hij kroop, als 't
moest om zijn stuk brood;ni~t te verliezen, hij vloekte, als 'hem een boete van het loon werd afgetrokken,
zaeh~jes, dat de baas 't niet hoorde en hem op de keien smeet, hij nam zijn pet af, als hij op 't matje
stond, en als hij afgesnau~d werd, sDrak.hij met twee
".woor den. En kifterij onder elkaar en 7Tlin~unstgenoeg.
~n alles, wat we hier ook hebben!
~n' e3n paar ma anden later, revplution~drearbeiderSraderi! Hoe was dat mogelijk?! Diez~lfde arbeiders?!
Ja,- diez~lfde arbeiders.- Ze ~aren in die bedrijven
--------------_.--------------------------------------
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35. -----------------------------------------------------------met z'n honderden
en duizenden door het Kapit~al bij
,elkaar gebracht en uitgebuit.
Dat voelden ze allemaai.
Maar niet'allemaal
urecies gelijk e~ ze dachten da~r
ook n~et allemaal gelijk o~er en ze deden ook: niet al,Le n he t zsLf d s ,
Sommige arbeiders ,waren eenr~aetje
meer ontiikkeld,
verstandiger
of ~gedigerdan
anderen. Als er een kwes:'ti~-öyer het Loon rwa s , o v er-.e en boete, .o ve.r honderd
dingeh, d~e d~ arbeiderstelk~ns
in c6nflict brengen
met de ba~s; dan werden die kame~aden
erbij gehaald,
zij gaven raad,
zij
hadden een mening! Zij begonnen
over actie te p r a t en, als er in 't bedrijf wa t aan de
hanel W3..S.'
.'
'.
.
'·:.r
!'l,E-ar
vooral, zij 'hadden het vertrouwen
van hun mede~tb~~~Gr;.
Z,i-:-J~~iaren'
in de bedrijven
d e v er-zarne
Lpun.ten 'Voor de
arbeidiers,i die hen k8:1deri,'
voor' hun wanhoop én hun woe--de,zij g~ven st~m ~n vorm aan: wat de arbeiders
Van een
afdeling,
e ens zaa L'ç--èe'nbedrij"f, vo eLd en , dachten, en
w Ll.d.en
,',
.. , '\:
'
.
..•...
:.>A-.•
~ .
.'
Zij wa r err de na tuurlijke eigen ~ding
der arb"eiders in het ver~et tegen de bittere oorlogs-nood •
.._ De~nood,dr6é1' die gedachten; in,-de kop p en , F,,3.3.I' ook
de koppen bij ~1kair.
Tot de actie
losbarst!
rl~er wordt
\,
.
.
----,
ze neergeslagsfis
daar komt ze weer op, ze breidt zich
uit als oen b~~ndr die ~aa~ yonken:wegslingert
naar alle kanten, wa~r arbeide~s
zijn, droge brandstof,
die
~Tanden kanen'wil
en moet.
V':i~Rstrog~':id rtiar ~oskou,
naa~ dh~r~ov, naar Kroonstad , ov?ral'w'iar irldustri0:3in het beere_n-Rusland oprijst, als rode cil':inde~ in een groene~ee.
,
En overal hetzelfde,
d~ v3rtrouwens~arinen
der bedrijfs-arbeiders
vormen samen de rad8n.
.
D e kl~s~e;~tg~nisatie~
de eenhe~d d~t prolet~~iers
.Ls g,ebor,~n!:
' ,
C

,"

.

D E

PAR

TIJ

'

EN.

Fr zullen,arbeide~~
~ijfi,~die in de vd~ige beschrijvingen iets gemist hébte~.
~e:~~rtij2n,
de'_leidBrs der klasse.
We hebben ze nipt vergeten. Het was ons te doen om
de g r-ot e , besliss;:';llde
k La ss c-vs t.r-orneri
aan te K':jze:::t en
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de loop, die zij nemen moesten. Thans zullen we zien,
dat er vertakkingen zijn~ dat kleirie stromingen zich
afsplitsen van de grote :en dat èèn enkele daarvan een
hoofdstroom wordt.
De kanitalisten-klasse in Rusl~nd bestond niet maar
alleen uit eigenaars van bedrijven; dat is nergens zo.
Er kwam en was ook een hele laag mensen, die als
een soort officieren-corps voor de kapitalisten nodig
waren en dan ook in de winsten deelden: Ingenieurs,
Bedrijfs~leiders, S,pecialisten, Technici, enz.
"Enneig een ander coros had ze nod Lg , een soort
-g~estelij~e: officieren: Professoren, studenten, leeraren, schr~Jvers, kunste~aars, ~enkers. Niet alleen, om
die technische officieren te leren en op te kwekeh,
maar ook, om met en voor die hele-Bour!:!eois-klasse de
geestelijke strijd te voeren tegen de andere klassen.
Men noemde hen de "Intelligentia".
De hele Bourgeois-klasse was revolutionair, ze wilde immers het ~iel een kwartslag omwentelen, om zelf
bovenaan te komen. Dia Intelli~entia was natuurlijk
-ook revolutionair, vooral de studenten. ~n ze kwamen
In botsing met het regiem der adels-klasse, dat hen in
de weg stond, vernederde en beledigde, waar ze als
studenten relletjes tegen maakten en dat er bij hen de
-haa±~ en de wraakvarlangens insloeg. Elk had een vernedering, een gevangenisstraf, een verb~nning of een
t'er-dood-br:engingvan familie of vriend te wreken en
desamenzwaringen
en terroristische aanslagen waren
aan de orde van de dag.
Ma~r de Bourgeoisie als geheel schoot daar niet
veel mee -OP. want de Tsaristische ma,chthebbers waren
wel stuk voor stuk bang VODr'een aanslag OP hun persoon, maar als geheel, als geweld-apparaat, gebruikten
ze die aanslagen als een g09de reden om er hard op te
slaan en hun iirannieke beulsd~den te rechtvaardigen.
Tsaren en grootvorsten werden door bommen aan stukken gescheurd, maar het regiem hield stand.
Alsdan
terreur niet hielp, wat dan?
De felsten en verbitterdsten der Intelligentia, die
niet meer terug konden en wilden, ve~achtten het laf~
achteruitkruipen v~n hun eig?n klasse, de Bourgeoisie,
die bang was hen in haar kringen een pI~ats tA g~ven.

_._--------------------------------------------------1
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~Zij hadden geleerd over de g re n zen te kijken, daar

~
kwamen de boeken vandaan, die van andere klasse-botsingen schreven. Van de strijd tussen Proletariaat en
Bour~eoisie en over de maatschaupelijke wetten, die
het ondergaan en opkomen der klassen beheersten.
Zij maakten kennis met het Marxismei
Dàt konden ze gebruiken. Nu zagen ze zo: De Prolet a.r er s , dat was de klasse, die de toekomst vo or-:: zich
had. Die waren millioenen en groeiden snel in aantal.
Wat hun ontbrak, dat waren de wetende- en bekwame leiders.
Het was niet de hele Intelligentia, maar slechts een
klein deel, dat zich aan de kant, (en in gedachten aan
de kop) van de arb2idersklass~ plaatste.
Zij vormden de sociaal-democratiscte Partij in Rusland. Ze splitste zich later in tweeen, in harden en
zachten, zoals Lenin het noemde. In Bolsjewiki en Mensjewiki.
Die partijen waren maar klein en bestonden voornamelijk uit IntelliEontia. OP dJn duur kwamen er wel wat
arbeiders in, vooral bij de M~nsjewiki, maar. de organ~satorische- en politieke leiding was bij de intellec:

_ l

á

t ue Len .

Bij de Bolsjewiki in handen van Lenin, Zinovjev,
Kamenjev
.
Bij de Mensjewiki in handen van Plechanov, Tsjeidse,
Martof, Tseretelli
.
Wat stellen die partijen zich vd6~?
Lenin zei het ongeveér zo: De Revolutie is onvermijdelijk, het Tsarisme zal vallen. De arbeidersklasse is
in dia Revolutie de voorhoede; de bo~ren helpen. Maar
Rusland is nog niet industrieel ontwikkeld. Dat kan a~
leen k~pitalistisch gebeuren. Niet zoals in Europa,
zullen de kaDitalist~n heersende klasse zijn, maRr ze
zullen bezittende klasse zijn onder controle der boeren
en arbeiders, dia de staatsmacht in handen hebben ..
(Lanin, Ausgewaehlte Werke)
Kijk die la~tste zin nog even goed na: Lenin bedoelde met dia handen der arbeidersklasse, de hand?n van
zijn partij. In zijn gedachten was da t ean--en--ll::tzelfd9.
Er was nog aen andere menin~, di? vooral door
Trotski werd verkondigd.
Hij was het-.met L?nin eens over de val van he~~sarisme, de hulp v~n d2 boeren, het nemon v~n de Staqts------------------------------------------------------
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macht. "Maar", zei hij, "wat denk je, dat er gebeurt,
als de arbaiders met de hulp der boeren gewonnen hebben? Dan gaan ze döorvechten1 tegen de k~nitalisten,
ze eisen 8-uren~dag, hoger loon, werk voor de werklozen.De Bourgeoisie verzet zich. ~n wat dan? Onze
-Partij, die de staatsmacht voor de arbeiders uitoefent,moet
die de arbeiders gaan vertellen, dat het
Kanitalisme ~erst nog een poos rustig groeien moet
op hbn k6sten? Ze zullen ons zien aankomen. Neen, we
m~e~en n~pt. co~troler~n,maar de kapitalisten .Qnreif?:-=n en . Soc LaL'i
st Lsche Dd k t at uur-, En "permanente"
bllJvende) Revolutie, tot in de belangrijkste landen de
Proletarische, Revolutie ook gewonnen heeft."
(Mijn Leven; Permanente Revolution; 1905, Trotski)
Lenin was~ het later, in de Revolutie, met Trotski
ongeveer eens.
En evenals Lenin meende Trotski: De macht in handen der arbeidersklasse, dat is, in handen der Partij,
da t is in handen van ons, de revolutionaire Intelligentia.T WEE

K LAS
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?

Twee klassen zijn nu bovengekomen, de boeren en de
arbeiders; de andere twee, adel en bourgeoisie zijn
machteloos en verstrooid.
De boeren nemen,de productie~middelen, die ,ze gebruikeri kunnen: de grond. De werktuigen van het Grootgrondbezit kunnen ze niet gebruiken. Ze verdelen de
grond onder elkaar? elk een stuk. Ze zijn nu een kla e>
se van pri vaat-bezitters g awe.r-d an.. On op houd eLijk zal
daar Klein-Kapit~liscie opgroeien, m~t alles, wat dat
betekent.
Rosa Luxemburg waarschuwde direct. Lenin wist het
wel en zei het,ook.
De arbeiders, georganiseerd in hun rad3n, ze waren
nu bovena~n, het st~ats-anDaraat van Ts~ar en van
Bourgeoisie is stukgeslagen, wat kunnen en moeten zij
nemen? En wat kunnen en moeten ze doel1?
Het nemen en het doen, het blijkt al gauw een en
hetzelfde te zijn: Ze moeten leven, alles is duur en
dd ~rbeiders, ~ie vechten, ze moetGn van al13s voorzieriworden. En Z3 moeten vechten, burger-30rlog te-
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liepen.
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'
nDe kapitalisten willen niet betalen, ze saboteren
ons? Wij zijn het moe, deze parasieten te controleren,
die daar met hun contra-revolutionaire gezichten rondlopen en ~ns willen uithongeren.
ER UI~ 1"
.
Nri h8bben de ~rbeiders alles in handen: de productie-middelen en de waocn s.
ALLE MACHT, DOOR DE SOVJETS, DE RADEN.
Zij zijn nu heersende klasse,-Zij
bes
c hik
ken
over alles.
Maar kun
n e n ze dat?
Kunnen ze die bedrijfs-Ieiders, die ingenieurs, die
suecialisten, dat hele kader van bedrijfs-officieren
der Bourgeoisie, kunneh ze die missen?
'
Kunnen ze z~lf leiden, beschikken? Kunnen ze het
bedrijf overzien, bedrijfstakken overzien, van de mijn
tot de machine, van grondstof tot einduroduct? w'n al
die bedrijven samenwerkend, door telefoon, telegraaf
en transport met elkaar verbond2n?
E~ hot vechten te~2n de vijandige klasse, die wapens an officieren krijgt van de buitenlandse Bour- .
gooisie? Do samenwerking der wapens, gewe~en, mitrail,leurs, kanonne~ de gevachtsleiders voor de kleine- en
,grot~ fronten, hebben de arbeiders die? Kunnen hun r~den dat?
Kunnen de Russische arbeiders
z ~ I f beschikken?
Neen! Maar daar is de uartij, de revoiutionaire
Intelligentia, die weet wat e« kan'wat!
Du~z2nden arbBiders gaan in de partij onder hun
leiding.
.
De arbeiders van de bedrijven kiezen de partij~leider~ in de 'grote radon der distrikten, in de grote ra~
den 'voor het hele land ..Die kunnen het, die weten het,
di~ zullen tietvoor ons dben. Zij zijn een p~rtij, die
uveraT als e crieenheid optreedt. ~n zij hanteren de
macht, omdat zij alleon het kunnen.
Zij .t,rekken'de sympathiserende .En t eILágon t-La aari,
die ~dj, arb~iders, broodriodig ,hebben.
En ~ie niot sympathis?ron} Z.2 zuLlen toch leiding
geven ~n het bedrijf en in het gevecht.
'
Desnocds ~et de revolverloop tegen de ribben!
Zo ging ho t !
..------------------------De klassevijand sabbteert
spionneert
._~-----,-_.
-------_.-
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geheime politie, De TSj,eka!
DAT KAN DE PARTIJ!
-En de boeren geven geen graan, ze willen er geld
voor en als dat niets meer waard is, dan laarzen,
ploegen, zeep.
Al s de arbeiders toch graan ha t.en; volgt er moo rd+ .
en doodslag. De .harid eL met d i.e bo-er-en 'moet georgl-ni';:""':
,:
S eerd worden.
DAT KAN Dl!.: PARTIJ:

De partij en wat met de partij verbonden is, de
Intelligentia, die kunnen beschikken.
Zij nemen de leidende plaats in. Zij vormen het
regerings-apparaat., deS
t a at!
En onderwijl moeten de arbeiders vechten, op m~e~'
dan 20 fronten. De besten, de moedigsten, de vertroudsten, bij tiendriizenden gaan ze in hst vuur, bij duizenden vallen ze voor hun klasse.,
Tot eindelijk de strijd gewonrtén i~.
V R ~ DE!
1920.
De arbeiderssoldaten gaan naar huis. Ze zullen nu
op and are fronten voch t en , aan het front 'van de'arbeid,#'
voor de opbouw van het Socialisme. Werk ise~ gznoèg .
te do~ri, maar er is geen brood. En er is heel wat veranderdsinds
1917.'U E
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.Brood moet van de boeren komen. Graan verkopen,. jaJ
Maar in beslag nemen voor en door de arbeiders? De
boeren verzetten zich, de boerensoidaat kan vechten.
Zolang de witte legers van de oude landher-en dr,eigen, ~ie hem zijn grond weer wilden afnemen, vocht de
boer met de arbeiders mee. Maar nu moet hij geld zien
of waren.
En de ene boer zegt t.ogon de andere: ~Di? bt"',l-sjewieken in '17, die waren goed, die hielpen ons cm de
grond te krijgen. Maar die communisten, die schooiers
ui t de stad
!"
De boerenklas~e, bezittende klasse, zij beschikt
over productie-middèlen, de grond, en ze wil leven en
winst ma keri ;
ZIJ KOMT IN VERZET1
--------...:...--------_.
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En ~at is d~t? Ook de arbaid~rs begirinen zich te
--roeren, ook zij zi.jn in verzet. Maar hoe k~n d~t? In verzet tegen zichz~lf, tege~
.hun ~isen macht?
.

,

.

'.
Niet nr ec Le s dat!
.
,
Nemen we we'er het beeld 'Van het wiel, van de o.m.orenteling' der.maatschaunij.
We zagen d4t de bou~geoisie te zwak was om bijtijds
te r-emman . Haa r-: ko.rt's't.on
d Lg e macht werd direct kapotgesl'3.genen a~belder~'~n boereri k~amen boven.
De boèren verdeelden: de grond en werden pri vaat~bezitters da ar-van,'De grç,ndwet,'de oude, na emde d"8.
t wel
anders, ria~elijk "Volks~eig~pd9m""maar
dat was maar
een doekje voor 't bloeden',"de 120 m'illioen.boeren Wqren zelf zoveel grondwet, d~t niemand er.voOrlODig aan
hoefde-te denken,. aan dat dO'ekj.~·:·te·
trekken.-De arbeiders-klassa~ de raden~.s\on~~ri yoor de taak
het g eheLe b eheer-van alle productieen'~co'~sumDti~, .
. van een oorlog ~p maar dan 20 fr~nt~n~van~de
DoJltleke macht, van Al,LES OD zich te.~emëne!lg.aarvoor wa s
ze veel en veel te klein; te zwak en te orikundig.
Maar bij het bovenkomen van de~rbeide~s-klasse
droeg deze ou ha~r schouders de.partij, ode revolutionaire Tn t eLl.Lg en t La , de ~fsvlintering V<:t~
.de bou rgeo Icsie.·:Die kr-eeg het heft in han d sn,
.
Het kon niet anders. Alles wit geda~n ~6est word1n
en wat de arbeiders zelf nog niet konden, dat konden
zij' en d.a
t daden zi j. Leiden, beheren, besturen!
En zij konden ook de mensen vinden die verder nodig
waren om te leiden: De bourgeois-intelligenti~,
die
ook eten moest en al gauw blij was dat ze een pl<:tats
kon krijgen in het leger, als officieren, in de bedr~j
ven als leider, in de buro's 'als chef, ze waren in
dat leidende ~pnaraat nodig.
In 't eerst waren er natuurlijk telkens botsingen
tussen de arb3ider~ an d~ technische- of bedrijfs~leiders. De arbeiders zetten dRn zo'n bedrijfsleider b.v.
af en smeten hem er uit, maar de volgend3 was meestal
net als de 'vori~e en als er kwesties waren, berien zo'n
leider zich ou de leiders bovenaan en die stelden het
partij-~l)naraat in werking en àl hun .i nvloed OP de ~rbeiders .
.
ii

, 42. ----------'---------------------------------------Trouwens, de 13iding v~n het St~ats-~D~ar&aten
van
de Industrie, van de h~ndel, de boöneraties, de woning_
di enst, van de politie, V'1n het Leg er, ven ds vakvere'niging,v~n de Sovjets, het kwa~:~11e~ s~men in handen
van de mensen diA ook het rl.DDaraatvan de partij ui-t-:"
maakten.
, In de eerste tijd, en dan nog va~k alleen maar in
theorie, konden de arbeiders een van die lagere leid~,
sDecialisten, officieren, chefs enz. wegwerken, ~is ~
dat b~slist wilden. Maar '11gauw was ook d~t uit.
De voorzitters- en secretaris-nlaatsen kwamen in
handen van de partij-fr~ctie, die weer vastzat aan de
secretarissen boven haaren aan alle mensen op alle
werkelijke commando-pla~tsen in alle aDuaraten.
".Dearbeiders die daar tegenin wd Ldsn , bleven al tyd
èrgens in de draden hangenOmdat er arbeiders zijn die dit niet weten en het
ook niet geloven willen (waar ze gelijk aan hebben',
volgen hier enige uitsDraken van getuigen die het weten kunnen:
"0'0de 8e Darty-d~g werd vele ker2n vastgesteld dat
d~ Sovjets "ingeslanen" war?n en in hun plaats de werkelijke macht in handen van talloze kommissarissen
overgegaan was; dat onder de massa's een buitengewone
ver-b i tter t ng tegen het kommissarissGn-bedrijf (k'ommïssar-wirtschaft' der Dartij heerst; dat in de bpdrijven
het Darooi: "Weg met het geweld-regiem der kommissarissen!", steeds meer insloeg ...."
(Bihan, medewerker aan het Marx-Engels-Instituut)
»De massa's habben het vertrouwen in de partij ~e~loren~ de ~artij-Ieden worden als regerings-s~ionnen
beh~ndeld, ieder gaat hen uit de weg. In de bedrijven
•...s t ae.nde arbeiders in groenen t esamon en dt scu se-".':
ren, in het midden staat steeds een "mensjewistische"
af?i
tator; zodra een communistnn,dert, g1'1.a'b
men uit el;'"
k~qr. De.parttj-Ieden behandelen de Dartij-Ioze arbei~
d.3rsmet onverdrageli.,jkehoogmoed (m en had er zeLf s
G2n nieuw'woo~d voo~gemaqkt:
Komtsc~vansto). I2der
woo r-d van kri tiek' wordt met bedreigingen beantwoord:
"MenSjewiek", "Contra-revolutionair", "Wil jij wijzer
zijn dan de partij?" ..... "
,
.
..
(MjC\.snikov;-..,op
de Ç'e partij-d'1g 1920, an Z1.jIl
bericht a~n het Z.K. der Russ. Yomm. Partij.)
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•.... de noliti~k van het Z.K. laa~ zich samenvatten in de" woorden': Denk mir der en arbeid t meer!"
(Bihan, ge partiJ-:-dag,1920. )
"In de provincie
is' vaak alle macht in handen van
drie'ofvi~r
personen."
tZinovjev ou~de 8e uartij-d~~J
Op de, 11e bartij-dag:
,)
Kassiar: De politiekva~'het
Z.K. is~ trots alle beloften, 'preeies zo burokra tïsch a.ls vz-o eg ez-, Wie waagt te
e r-Lt ser-on; wordt afgezet."
" .
Trotski :..•..bij cri tiek: '"Geef je partij-boekje
hier-!"
Kasar~~fi: "Wij~iicu~sie~en
in onze ~ursus ~l l~ng'
ever de vraag:~at
is er eigenlijk bij ons, diktatuur
van het Proletariaat
of diktatuur over het Proletaril

á

aat?"

.

'

Pr'eoba se hen skv r ~ ••••

slaafsheid
der appe.r-aa t-mensen
na.ar bCW'ên, burokrat:ismé, de secretarissen
zijn bel'lmbten."
. '
En tenslott0n
Stf3lin, 2 Dec. 1923, voor de Moskouse
partij-furictionarissen:"De
partij-lozen
zeggen: de partij heeft van te voren al een bepaald aantal partij-lo~
zen vastgesteld"
die gekozen móg en worden."
Aa-n het einde van 1920 was d e''to'estand zo,d"at. er
onder de arb0iders
een geweldige
opp,ositie entst'ond
t~gen de laag van heersende,
bevoorrechte
burok!àten
en appar~,<t
t-mensen. In de bedrijven,
in de vakV,er'enigingen,.in
het leger, op de vloot, zelfs in d~ partij
bij de, gewone arb e iders was het eindel ijk duidel ijk
gewor~en,
dat ~e ~rbeiderskl~sse
er weer bnde~ was geraak~. Höö dat precies in elkaar zat, begrepen
ze nog
niet, net zomin als v2le arbeiders
hier precies begrijpen, hoe het Kanitaal hen onderdrukt
en uitbuit, maar
toch in ve r-ze t .komen·.
Hoor, hoe ze kl~gen en aanklagen:
"inpla~ts v~n de schouDende
krachten van het Prolet~riaat, hebben we gekregen
een êtiket ~an'de formele
diktatuur
van het Proletariaat."
"Wij zijn de leiders passief envoI
vertrouwen
gevolgd,· evenals in 1914, bij het uitbreken
van de oorlog, toen de arbeiders
de leiders van toen geloofden
en dachten:"zij
weten de weg het best."
.
. ~ De "lui van de nrakrijk",
de vroegere kanitaaldienaars,
de hersens van het vroegere Kapitalisme,
z~j
zijn everal ingedrongen,
zij hebben het georganiseer-

-------------------------------------------------;----

44.------------------------------~-------------------de Proletariaat bet beheer uit de handen ~ewpone~n.
Zij hebben een grote invloed on de hoogste leiders,
zij verdedigen het Bu~okratisme als sVsteem."
"Men snoert de zelfwerkzaamheid~ het deelnemeri der
massa's af, en geeft de leiding over aan deve~tagenwoordigers dar vro=gere, ka~it~listîschéwereld."
"De intellectuelen, de suecialisten, het helesuits-burgerdom is de l~dder van de Sovjet-org~nèn opgeslonen, zij hebben de ge~one, alled~agse arbeider,
die zich niet wou aanpassen, overal uit~edrongen."
"Zij bevolken thans de org~n2n der sleutel-bedrijven. "
Z 0 suraken en gchreven de revolution~ire arbeiders buiten, èn in de communistische Partij. En ze
lict?n het illega~l drukken en verspreiden, (zover
was het al gekomen, dat dit niet meer mocht) en ou de
10e partij-dag kon de- leiding het voorlezen daarvan
niet meer beletten en werd dit door Alexandra Kollontai gedaan!
Maar de partij-leiding, de bovenste koppen van alle ~pparatent kon niet meer teru~.
De revolutionaire Intelligentia was de top van het
apparaat, maar ~et anparaat z~lf, dat was de BourgeciSIntelligentia met ean rood jasje aan, -met rode woorden in de mond, verenigd met alle strebers in partij
en kLasse, Het apparaat dwong de _kon mee, wie het niet
mee wilde maken, werd achteruit-gedrongen en er uitgewerkt.
Toen we de adel schetsten als heersende klasse,
kwamen we tot de conclusie: Een heersende klasse is
di~ klasse, die de -macht en het recht h-eeft om o~er de
urcrductie-middelen en over de producten te beschlkken.
W~t w~er betekent de beschikking over de mensen, die
daar met hun leven aan vastzitten.
En kijk nu naar deze hele apperaat-Iaag, deze hele
Intelligentia. Zij beschikt, zij is de nieuwe, heersende klasse, boven de andere klassen.
Eh de arbeidersklasse is het, die wordt bebeerst,
die in de bedr~ven
wordt uitgebuit, als loonarbeiders
;J
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is.
Een nieu vr« vorm v an Ka ni t e Lf sm e , die zi ch met de
oude leuzen en vlaggen zhl'ing dekt, tot zij volkomen
is uitgegroeid:
Sta
a t sKa
pit
a 1 i s m e.
K LAS
Petrogr'id

SEN

S T R I J D •

en Kroonst'id.

In het naja'ir van 1920 en begin 1921, barst~e'het
verzet der arbemers
los tegen het regiem de heersende
klasse. De arbeiders klaagden,
en beschuldigden
de leiding van onbekwa~mheid
en van bevoorrechting
van neefjes en vrindjes.
'
Hongerlijden
waren ze gewoon en als het moest, hadden ze dat nog Gen tijd voor de sociBlistisc~e
opbouw
Gver, voor hun eigen toekomst, voor hun eigen klasse.
Maar om te verr~kken
van de honger en in de barre
winter een stuk zeildoek aan il.evoeten te hebben, terwijl de welgevoede
burokraten
in goede laarzen liepen,
en hen de ogen daarmee u t t st ek eri, dat wa s hen te bar!
Hun baste kameraden
waren gesneuveld,
verminkt,
gewond; de bur-ok r-a a t kon niet s n euv o Len , ze z a rz en hem alleen
a klimmen en t'ilrijker en
ch t Lge.r
en , v~r boven hen. Hij h~d de TsjG~~ nu in hinden e~ gebruik te, d i e t8Q'en de a r beiders . De f ur.k ~ionari s, die
op de hlind der lirb0iders was, had gauw een overnllilitsing na'ir e0n negorij in 't hoge Noorden of naar Siber-Lo t o p a kk en.
En hat ergste was, die burckraat had zijn Sovjets,
zijn Raden' in handen, hij bezette alle funkties of
liet ze bezetten door volgzame kruipers.
De 'irbeider,
die van terugroenen
sprak, had m~teen z'n ontslag!.
ma

ol

r-

ma

wo

r-d

Toen begon het arbeiders-verzet.
En zoals in 19t7,
zo ook nu: In de bedrijvepl
De kODPen bij elk~ar, discu ssLér en ,..
y~rzamGl8n
om de wèrkelijk'3 v3rtrouw~;n::>:;'
mannen, groeiende
eenheid, onder de leuze:» De Sovjets
weer in handen d·.}rarbeiders;
nieuwe verkiezingen;
weg
m~t de burokrliten!"
,
.
"!n evenals in 1917, begonn0n de 'irb·~iders van Petrograd, (het latere Leni~grad),
het eerst •
.HRt hele apparaat kwam in de weer om het geVAar 'if
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te wenden. De populairste leiders werden erheen gestuurd. Ret helpt niet!
De arbeiders der Trubotschny-fabriek gaan in staking; de regering sluit de fabriek en sluit de arbeiders uit de levensmiddelen-voorziening.
Honger! Het
h~lpt niet!
De arbeiders gaan demonstreren, ze zijn met de andere bedrijven verbonden, de st13.kingbreidt zich uit!
De regering geeft Zinovjev'Yolmacht als diktator,
staa t-van...•
beleg! Het helpt niet!
Alle bedrijven sluiten zich bij de stpking aan,
algemene staking, massa-demonstraties! 30% der gewapende p~rxij-a~beiders sluiten zich bij de kameraden
aan,'40~verklaart
zich neutraal, 30% houdt Zinovjev
over.
, Dan maar soldaten tegen de arbeiders. De soldaten
weigeren te schieten!
~n in Kroonstad hetzelfde. Dezelfde grieven, dezelf~
de eisen, alle arbeiders-leden van de partij sluiten
zich bij de beweging aan! ~n alles, wat men wilde,
kwam uit in de voornaamste eis: Vrije verkiezing voor
de'SovjGts!
De.regering, aan de kon van het heersende apparaat
v~n de gehGl~ ~eers8nde klasse, doet nu twee dingen, '
d18 haar pos1t1e redden. Zij bevredigt de boeren door
h~~r'be~uchtG Nieuwe ~conomische Politiek, dia de boeren-bez1tters vrijheid gaf om handel t~ drijven en
winst te maken. nEen stap terug", noemde LGnin dat.
Het was e é'n terugtocht der St~ats-Kapitalisten voor
,de boeren en een wanen-stilstand.
En tegelijk verzamelt ze al haar krachten om het
proletarisch verzet'neer te slaan.
Tsjeka-regimenten, Korfanti(kadettcn, die voor ofticier le~rd~n), vroegere Tsaristische officieren, betrouwbare leden der partij, dat alles z~aar bewapend,
bestormen Kroonstad en vegen in ~etrogr~d de straten
schoon.
'
Zinovjev, in zijn ho~e~
omrîngd door machinegeweerafdelingen, laat de demonstraties uit elkaar schieten,
de revolutionaire ~rbeiders arrestiran 2n verbannen.
En Trotski, aan het hoofd va.n het' leger, dat Kroop-
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stad b astor-mt , iaat de vrOUT1{eTI
en kinderen der Kr-oon-:
stadse matrozen als gijzelaars gevangennemen.
~n in
zijn lege~-order heet het:»Ik za~.u als fasanten ~aten
neerschieten!"
'
..
' Een stroom .va n leugens sn laster werd over die arbeiders ~n matrozen tiitgestort, door r~dio en ners,
alles in handen van h et ,apnaraat.
De uitslag van deze strijd is bek0nd genoeg. Dui~
z enden a r-be
t.d
ors en matrozen vä eLen , de gevangenen:
werden weggevoerd als dwangarbeiders, de Vertrouwensmannen gingen de volgende dag te?en de muur.
De nieuwe Russische maatschaPDij, 3 jaar oud, was
'Wijd opengebarsten; dakloof
tussen· de klassen was.
duidelijk! Niets kon deze kloof dempen, men kon hoogstens proberen, haar aan het gezicht te onttrekken.'
.Daarvoor W6.:'2n. d o oude vlaggen en Leu zeu geschikt,
daa~voor moest het prestige der oude· leiders, d~re~olutionaire I::1telligentia,gebruikt word2n!
T ROT

SKI,

HER

I N N E R

u

T~OTSKI, beschuldigd van verbinding met de dood~vijanden der arbeiders; besdhuldigd van het eann&IDGn
van goud en de hulp der nazi-beulen; beschuldigd v~n
geheime, plannen om het Kapitalisme in Ru sLan d vt e herstellen;
TROTSKI, wiens protest en woord thans in Rusland gesmoord, dia daarbuiten verdacht gemaakt' erigehoönd ".
wordt;
HER
I N N E R U,
dat gijzelf eens de macht had t , in-1920, aan het hoófd
va-n diezelfde,bendo;
hoc 'gij precies d Lo zoLf de beschuldigingen hebt gesliLgerd. llBar do arbeiders en matrozan, onze klasse-ge~oten:
v~rbinding met het ~ngelseen
FrAnse Kapitaal, ~~ge~
kocht met hun goud, Rangovoerd door een Tsaristisch~
generaal. (die gij:3'?lfhun hadt gezonden uit uw vaOFr-a
a.dvan 30.0no TSé'.ristische.officieren, Hl '1. al' die zi.J
.t~rugschopten); hoe gij hen hebt beschuldigd met da
leugen V8n het K~n~taal-herstel;
her~nner u,hoe
hun nrotesten gesmoord, hun woorden
aan hun kamer~den tot leu~ens verdraaid, hoe zij op uw
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stad b estonm t , iaat de vr-ouwen
en kinderen der Krüonstadse matrozen als gijzelaars gevangennemen.
~n in
zijn lege~-order heet het:»Ik za~u als fas~nten ~atan
neerschieten!"
.
,. 'Een stroom .va n leugens en laster werd over die arbei~e~s ~n matrozen tiitEestort, door rRdio en ners,
alles in handen van h e t .ap nar-aat ,
De uitslag van deze strijd is bek0nd genoeg. Dui~
zenden arbaid0rs en matrozen vielen, de gevBngenen
werden weggevoerd als dwangarbeiders, de ver t r-ouwen emannen gingen de volgende dag te?en de muur.

.

De nieuwe Russische maatschapDij, 3 jaar oud, was
'Wijdo.nengebarsten; de 'kloof tussen- de klassen was
duidelijk! Niets kon d0ze kloof dempen, men kon hoogstens probsren, haar aan het gezicht te onttrekken.'
. ,._Daarvoor W6,:'Sr. d o oude vlaggen en Leu zen geschikt,
daa~voor moest het prestige der oude· leiders, d~re~olutionaire I:1telligentia, gebruikt worden!

T ROT

SKI,

HER

I N N E R

U

T~OTSKI, beschuldigd van verbinding met de dood~vijanden der arb0iders; besdhuldigd van het aann5man
van goud en de hulp der nazi-beulen; beschuldigd v~n
geheime. plannen om het Kapitalisme in Ru sLa.nd vte herstellen;
TROTSKI, wiens protest en waord thans in Rusland gesmoord, dia daarbuiten verdacht gemaakt' erigehodnd :..
wordt;

HER

I N N E R

U,

dat gijzelf eens de macht had t , in-1920, aan het hoo'r d
van die-.zelfdebendc;
ho~e'gij pr-e ct es dLo zcLfde boschuLdi.gLng en hebt geslir..gerd, llaar de arboiders en matroz~n, onze klasse-ge~oten:
v~rbinding met het Bngelseen
FrAnse Kapit~al, b~ge~
kocht met hun goud, Rangevoerd door een Tsaristisch~
generaal. (die gij:::?lfhun had t gezonden uit uw V()()]'c_,
raa.d van 30.000 'rsG'.ristische.
officieren, ma ar die zi.5
,terugschopten); hoe gij hen hebt beschuldigd met de
leugen V8n het Kq,lJitaal-:-herstel;
.
herinner u, hoe hun nrotesten gesmoord, hun woorden
aan hun kameraden tot leu~ensvèrdraaid,
hoe zij op uw
________
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bevel ffals fasanten zijn neergeschoten" door de officiers-benden, die he t beul'swerk deden , toen de arbeiders-soldaten ~lt beulswerk' weigerden!
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Wie begrenen heeft, w~lke kr8cht~n er i~ dte drie
jaar opkwam an , begrijpt ook , hoe noodzRk.~lijk het ver-loop was, dat de toestand bracht van het Rusland van
nu.
We stipnen daarom maar even aan:
Het saboteren der Wereld-Revolutie, ond~~ de s~hijn
haar te leiden.
De verbinding, eerst met Duitsland, economisch, di~lomatiak en militair; met Italie, daarna met Frankrijk en andere overwinnaars van Versailies.
Het~angrijpen
der Russische boerenkl~sse, de z.gcollectivisatie, ~ie da trio~f van het Staats-Kanitalismeis en de boaren in snel tempo ~ot niet-be~ittersJ
tot proletariers maakt,ten
bate der heersers.
De invo2ring van de ê8nhoofdige leiding, van het
'stukwerk) van de stoot-brigade- en Stachanov--methoden
·in de bedrijven, van bovenaf.(Z~
hun brochu~e: Nieuwe Tijden, Nieuwe Mensen)
. Het doal, de rationalisatie en uitbuiting zo hoog
mogolij!{ op te voeren om de massa niet betaalde, 'gestolen Rrb~id, de meerwaarde, zo hoeg mogelijk als kauitaal op te stapelen, dit doel wordt_natuurlijk "Soci':l.lis:tische
Opbouw"; genoemd!
..
Hierbij o~tmoetett'~e'dè R~~sische klassen-~trijd in
de beJrijv2n; da arbeida~s verzetten zic~. De p~rs der
h~8rSe?lde klasse Laa t zich 'ontvallen, dat het na.an de
klasse-·strijd van het vez-Le den doet denken." (Troed,

12-11~:55
)

..

De geweldige ontwikkelirig der productie-krachten,
die in Rusland in d s vorm' van het staat;:;-r~a.pitalisme··
nla~ts vindt, komt tan goede ~an de heersende Klas~e
en aan ean dunne, hiardooróor~upt
word~nd9laag
van
arbeiders ~n boeren4(~toot-b~igadiers,
st~chanowetzi,
enz. )
;
Wij, ~~rxistische arbGiders~w9ten,
dat ook d8ze
on t.wc.kk eLäng niet~euwig
is. ·Uie. ma atschavnij·-vorm zt"l
worden uiteengeslagen door de nroductiG-kracht~n, die.
----~----------------------------- ------------------1
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4~.-------------------------------------------------in,haar gro9ien en beklemd raken. Ook dit wiel der
m aa ts,ch~ppij zal beweg en, de ond or-st e klasse zal bov en+.
komen. 'Wij zi2n de spanningen stijgen.
·Talrijker, sterker en krachtiger, gGstqald door
s~~ijd en nGdarla~g, gelosrd door de ondarvinding, als
èèn kV'I.ssetegen èGn vijand, za l, het Ru ssLsche ProiGtari "at de 1J::11>asiet.:m-klass~
van zich afs-chudden en
geen niauwe boven zich laten komen.
" Omdat zij dàn zelf weet en kan, omda.t·zij d~n zelf
stork is!
.
-.-
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Wij kepnen th~ns de achtergrond der processen.
W"ij kannen de ",,~,nklag.3rs,
de koppen van het he'3r-'
sende regiem. Zij, die blijven konden en blijven moesten, omdat zij b~uikb~ar waren voor d3 nieuwe, h3Grsende klasse.
Wij konnen dG bekla1'tgden,zij, die hun rol in dienst
der opkomende
heersende kl~sse hebben' gespeeld. Als
revoluti~n~ira Int01lig~ntia waren zij de verbindingsschakel voor de gehele Bourgeois-IntelligJntia mGt de
arbeidersklasse. Zij w~ren voor de verstrcoiàe bourgeois-intellectuolen de verzamelpunten, en dH~rna de
leveranciers van de fr~sen en vLa.ggcn , waarach ter de
n f.euwe klasse, als ach ter een gordijn" zich kon vormen
en'haar macht- be·v.estigen.
Of, om het met de klassieke woorden van Friedrich
Engels te zeggen ,( uit B~uern~Krieg,:
"zij zijn gedwongen .••.• de belangen van een hun
vreemde klasse ~e ffienen~n hun eigen klasse met frasen
en beloften ~f te schepen, met de verzekering, dat de
belangén dier v~eemde klasse haar eigen balengen zijn.
Wie in deze scheve stelling ~eraakt, is reddeloos~loren."
Wij,.kennen de beschuldiging. 'Zij is' een mengsel van
walirheid en leugen, evenals die; welke indertijd teQ'on
de Petrograder~ en Kroonstadse arbeiders en matrozen
d~eRst deed. N~tuurlijk zijn er in Rusl~nd; soionnen '
van elko st't'13:t,
wier heersende klasse de conpurrent en
vijand
is van de Russischeheersande
klasse. Die, zijn
er in Duitsland, in Frankrijk en overal; hier ook, in
Nederland.
F

!"
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~n de G.P.Oe., die de meest nerfecte tegen-spionnage heeft, kan de' m~este van dia spionnen inrekenen op
het moment, dat het haar schikt.
In deze urocessen heeft ze nu enige werkelijke spionnen en saboteurs op ~
hoop gegooid met de h09tdfiguren. En ze neeft waarheid en leugen zo tot èèn
mengsel gebrouwén, dat het in Rusland, waar alle menings-uiting gecontroleerd wordt met gevangenis, verbanning en strop, als gehéle waarheid kan word~n opgediendl
Wij kennen de bekentenissen. Zij komen van alle beklaagden, die voor de re'!htbank verschijnen. Maar ook
ande;rsom: Alleen
komen voor de rechtb'ink, die 'bekennen. Duizenden z jn ge~rrêsteerd sinds de moord op
Kirov, enige ti~ntallen zijn daarop direct doodgeschoten( volgens de berichteD der regering), van de anderen hoort men nooit meer. Tomski werd ge-zelfmoord!
De anderen, Zinovjev, Kamenjev, Radek, al die vroegere machthebbers, ze hebben een historie van opposities achter de rug, die tevens de historie is van hun
g cbroken ruggen. Ze' hGb ben geleerd te bu Lg an., te huichelen, te vleien, te kruipen. Als hond?n hebben zij
telkens de hand gelikt van Stalin E;n zijn apparaat.
(Hier in Nederland hebben wij eenzelfde voorbeeld
en exemDlaar. Deze, earst weggeschonte, en weer naar
boven krui~ende held~ Wijnkoop, houdt thans redevoeringen over de lafheid van Trotski. die niet naar
Rusland durft!'
Zolang zij bruikbaar waren, brachten zij telkens
het l~ven eraf, plus zwaar-betaalde posities van de
tweede- of derde rang in hat-anparaat.
Wij zeggen dit niet, om uode leeuwen een ezelstrap
na te geven. Kommunistische arbeiders in Duitsland en
hier in Holland, en ook
in Rusland, hebben deze
dingen gczegdt toen de Zinovjevs en Rade~s nog levendO
Le euwen waren, on het topnunt van hun macht.
Vlij zeggen het ook nu, omdat onze klasse begrijpen
moet, de waarheid weten moet. Maar ook dit moet begrijpen: Nu deze oude Bolsjewiki uitgedi~nd hebben,
nutteloos geworden, ja, meer, g'avaarlijk zijn vo.or het
heersende regiem (daarover straks), nu hebben zij
sle~hts te kiezen tussen bekennen met een snolle dood
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ot eon vresalijke merteldood

in da G.P.Oe.-kelders,
niet alleen voor henz~lf, ma~r ook voor hurl vrouwen an
kir:deren, die $;tlsgevangenen in handen d?r G.P.Oe~ zit~
ten.
Zij k8nnon de beul en zijn niets-ontziende wreedheid.
En revolutionaire arbeidars mogen hun ha~t ni9t vermorsen aan de vijanden van gisteren, aan hen, die vallen moesten, omdat zij tegen onze klasse onbruikbaar
werden.
DE

S TOM

M IT

E I T ~ N .

Daarvan noemden we er al'een paar. ~an complot:in
ean hotel, dat jaren daarvoor afbrandde, een.vli~gtocht,
die niet p laat s g ovcnd en kan h sbben •.
Man laat ean ministar 3erst bekennen, dat hij een
Japanse diplom'latgewoon op zijn buro ontvangt, tna8.r
dat hij n~~r Swerdlovsk in dé Oeral moet reizen, om
een "Japanse agent" te ontmoaten. Op het perron.
Ook in vroegare nsabotage-proçessen" werden zulk'3
fouter. gemaakt. In 1930 b.v. liet men e~n sabotour
bekennen, dat hij zijn opdrachten kre.:;gvan de Fra.ns'3
staats-Presidant Poincare en van de Minister-President
Briand. En hoe?
De a~nklager: "Gij hebt dus Poincaro en Brian4 t3
Parijs ontmo~t? Wilt go ons precies zeggen 0'0 welke
plaa.ts?"
. .
Beklaagde: .,Iq eon cafe op de grote boulevards!"
rok in dezeprocossen
komen dergelijke dingen voor.
Er w~rden door de rechtbank dingen geslikt, telkens
met ernstige gezichten, die het stomste schouwburg-publiek niet verdragen ZQU in eèn draak.
Het zijn de fouten va'n'de regisseur van deze comadie van de stal in-juristen, die gewend zijn voor een
Russisch publiek op te treden, d~t niat mag fluiten.
WAT

1 S

HET

DOE

L ?

Het doel is voor het regiem: Behoud van h~ar m~cht!
~e. De bekl~agden zijn oud€' bolsjewiki, zij dragen
zij dragen de namen van de oude garde v,n Lenin. Het .
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blot~ feit van hun besta~n is al een gsv~~r voor de
bovenste kopnen van het regiem, di~ ook voor paleis~ _
revoluties op hun hoede moeten zijn. De beklaagden ku~nen altijd als verzamelpunten van op~ositfes binnen re
rijen der heersende klasse zelf~ gevaarlijk worden ..
2e. De heersende klasse weet dat zij o~ een vulkaan
zit. En zij kan zich een mass&-verzet nog niet anders
voorstellen dan gegroepeerd om en aangevoerd dOor "grote mannen".
3e. Zoals het Tsa'pisme de Joden als zondebok gebrUk."
te, zo gebruikt het heersende regiam deze processen om
de woede en de teleurstelling der massa's af te leiden
Zij heeft dat nodig!
"
4e. Stalin gooit met o~zet TrotSkisme, terrorisme,
landverraad, revolutionaire !>~dnagarida,moord·op ar-:'-beide~s, sabotage, verzet tegen zijn--r~~iem~'a11es - è.oor elkaar. Voor nu en voor de toekomst zal"elk arbeidersverzet neergeslagen worden onder de"leus:
Trotskisme, sabotage, omgekocht met Hitlër-goud !
De revolutionftire, de klasse-bewuste arbeider~ moet
70 doodgedrukt worden door "het moord-regiem van zijn
~.P.Oe. en door de afschuw van een nationalistisch-opt;ehitste menigte.
_'"
,.
De e~ende van vandaag en de nog-groter-èllende van
morgen, van de oorlog, m-oet zo de vernietïg-ing-bewerk2n van de enigen die daaraan een einde "Tillen mak en,
re prop~gandisten van de a.rbeiders-revolutie!

.
,

,

Rn toch zal deze revolutie kom~n! De heersende klas~
SP: bewiJst
door haar maatreg-elen, dat --zi"j
"-die -re:volur::Le vreest, dat die -dreigt en komen kan.
Dat zegt ons: DAT
ZIJ
K 0 M_T
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Deze brochure is g~schreven en gdrukt doop -arb~iders, diG de arbeiders-lezers hat vol~end~ vra~en~
Stel je belang_ in-wa t hi_erin.staa
(dat is~niet 't
zelfde als het er mee eens z~jn), zoek ons op of
sc~riJf ons! En als 't even kan: Bren~...• of
stuur een
-------.
:,Lc"!il<' b:"jr1pllge
voor verderE;"pr-opag ande t
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De we~k81ijt.heid.
De bovanst3 laag.

Het ver.schil. .
M~t alg~mer.p ·~tammer..
'De Staat verdrukt, de Wat is logen.
En 'hûn Recht 1s een IJdal woo~d.
Kan d~t waar zijn?
.
V A N 1P17 T 0 !' N U.
De strijdp.nde klassen.

Het wiel beweegt.
Wie komt boven ?
De Raden der Ma$sa~s, .de Sovjets.
Hoe de Raden
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n.

De partijen.
!wee klassen ,

De Staat boven de klassen.
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Petrograd
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Trotski~ herinner U!
.
Van 1931 tot de Proêessen.
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