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Deze klas en beproefden
toen te samen Ruslaud als burgerlijke republiek verder te doen bestaan, den oorlog verder
te doen voeren.
])c partij dr1' boore n , de Hociaal-Heyollll iouaireu , en de
Hdormil:lteu,
de Ho('iaal-Patriottcn
(de UPJJsrhewiki)
deden
daar aan mee.
])e kleinc partij der waarlijk revolutionaire
arbeiders
(de
Bolschewiki)
yerzp!tc zich er tegen.

rv.
De Russische Rev.olutie.
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Aan hun Iioofrl stond de man die altijd, zijn leven
de Revolutie,
de Sociale Revolutie
van het Proletariaat,
Revolutie
voor het F;ocialisme gesteld heeft 'boven het
deel van het oogen blik, cn die zich daardoor boven alle
tici van het Proletariaat
in alle werelddeelen
sinds
verheft:
Lenin.

lang',
de
voorpoliMarx

Is het Hussische Proletariaat
de voorhoede van het Wereldproletariaat,
Lenin is de voorvechter
dezer voorhoede.
Latere geslachten,
die al zijn woorden en daden kennen,
die hem van uit de verte geheel vergelijken,
kunnen met
de andere personen van zijn tijd, zullen hem geheel kunnen
beoordeelen.
::\Iaar ik meen dat hij zich boven alle andere
leiders van het Proletariaat
verheft,
en dat hij alleen met
::\Iarx gelijk te stellen is.
De kracht van zijn geest en van zijn ziel evenaren
die
van :llarx. Overtreft
:llarx hem in theoretische
kennis,
in
dialectische
scherpte, hij overtreft :llarx door zijn daden.
Zijne tactiek,
VOCJl', tijdens en na de Revolutie verheft
zich ver boven de gl'heele politek van het Proletariaat
tot
nu toe.
En evenals )Iarx hebben wij hem lief. Evenals bij ::\Iarx
boezemen zijn geest, zijn ziel, onmiddellijk
liefde in.
.
De eenvoud, de oprechtheid,
de moed, de waarheid
van
zijn wezen zijn daarvan de oorzaak.
Hij is de Leider del' Russische Reyolutie,
hij moet worden
de Leidor der ""ierrlcl-RC'volutie.
Do Bolschewiki
zeiden tot het Ruesisclie Proletariaat,
dat
niet met de Russische bourgeoisie, de grondbezitters,
en
dl' welgest~lde
boeren de burgerlijke
Revolutie moest maken,
maar met de arme boeren do Proletwische.
het
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stelden oou pl'ogram voor de socia'le Revolutie
op,
waan-au de hoofdpuntcu
wurou : (10 macht a:1.11 dl' arbeiders,
do grond ann de arm o bOC'l'PlI, cu vrede.
Toen nu de knpital islcn , de rijke bocreu ,011 d(' reformisten, evenzeer als het Czarismc,
Rusland
door den oorlog
naar den oudergang
vm-rrlcn , sloten de arme boeren eu het
geheele Proletariaat
xich bij (10 Bolsehewiki
aan, wierpen
de regeering omver, en runakten zich meester van de macht.

EN DEZliJ )L\.l'II'l'
<+lml{l1IK,],I'~X
~U ())I HWi'
ROCIALIR.M]<~'l'liJ NTH ·lI'I'l·;~.
RYENALN, "I.T.wmrl']·~x J)la \\,gN'l'-]~UW)Pg]<1N('HE
B.N A:llNRI1L\AXNOng
~UtBElI\),gW'\ ])O]~N.
ZLT )IOJifl'J<iX OF 'L'E,uN'I'OXn DE G]ffiEELJ<: KAPIrl(i~IR'!'INUH]<;1 lRE!tm,mnx'tt,
h'T.TIIEr1'l. )LUNAIW'HIE
OF Dl~MUKRATIE,
(Hl \rJ'Àn,\'1l~lL{'l']DK, Ol!' EERST DE
llURGl<JHL1.TEJ~i NX HAN ])N ure BURGEllLr.JKE
Ei,
REFOR)II~Tn.;CHN
N()('IAAL-p~\TlnOTrrIRCHB
EL:&)lEXTKX
Do
boeren
Eu
Zij
alleen

HEN'L\AXI)l<)

Hl<:(+l·~mnx<+.

DIT LEXIG
NN llEVï'1EGELI.TK LICH ....
LA.M DJ.m
,\lmJ~n)]';'H,NH,ADEX IS DEi EERS'I'E SOUIALIS'rISCHE
HEGE,ERIKG.
YXX DIKN ILU •.D G..LlT HET LIOHT DER X"IEU,VE
WERELD UIT.
DEi .AI~m~IlmHNKLAF;SE DEiR WERELD HEEFT IN
DEZ]~ORGIAXIRATIE YXX ARBBIDERSRADEN
HAAR
OJlG.A..NISXTIE,
HAAR
OENTl~lALINATIl~,
HAAl~
YOHU EN IL\.Alt ,VE:l'JE,N GEVONDEN.
YOOR ])]~ lmVOL urn. E,N YOOH DE NOCIALIF;'I'IN('HE ~lAATH( 'H~\.PPIJ.
,Vat Marx zeide, dat de Arbeidende
Klasse de Heg-eerillgsh ine van den kapitalistischen
Staat niet eenvoudig OVE'rnemen kan, maar haar eigen vorm eu vinden moet, is nu in
(le daad omgezet.
.
UI' orgamsatie
en de centralisatie,
de vorm en het wezen
(lpl' proletarische
Revolutie,
de grondslag
der socialistische
)laatschappij
bestaan.
HW(

Russische
Rcvolut ionuircu, de nrbe itlers en de kleine
veroverden de pol iticke macht.
z~i namen de pol it iokc macht alleen voor zich.
gaven het stemrecht
en liet recht gekm~en te worden
aan het Proletariaat.

ZlIJ :VlEm,DEl~(])]~lN, ltlJ~LAND
IN DIS'I'RICTE~,
W A.AR UIT ])J~ RADEN Dmt ARBEIDERS (SOVIETS),
Et...~DER AA1~ Hl<J;\TGELIJK GE~'l']~LDEN DIS'l'RICTSARBEIDERSRAJ)~~fN
GRKOZ]~X" 'VORDF.J..~, UIT DE
DI8TRICYl~ - ARBl~.I])]çRSRADBil.~
D]~
CENTRALE
RAAD VOOR. HW!' Gl~IHl<JE.L]~RIJK, ]~X UIT HE'I'
CONGRES D]<}RHADl·m HWI' FITYOI~REX"D CO)II'l'E.
AUe leden der Gemecnto-,
Disl ricts- en ('ontrale
Raden
en allo leiders dor Departementen,
evenals alle beambten
en ambtenaren,
worden voor korten tijd gekozen, en zijn
voortdurend
verantwoording
schuldig
1).
1) Dit om te verhinderen, dat een nieuwe bureaukratie,
staudige macht zich boven de arbr-idcrs verheft.

Bn allo deze plaatsen, evenals iu 't algemeen alle ambten
en bedieningen- .worden laag betaald ..
Bn allo raden houden dikwijls hunne vergaderingen.

een nieuwe zeff-

Im UUNI-:l!HUH.E RIWOLU'l'IE1,
DE RUStlISUHE
)lAXDL\LrN'l'I~N,
HEJ3BEN DOOR DE,ZE INIUOHTING
HE'r VüülWElEtLD AA.N DEI ARBEIDm~s
DER W'EHELD GEGEVEN.
)Iet dit voorbeeld voor oogen
de W' erelclrevolutie
maken.
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De Russische revolutiouairPll
gaven de macht alleen aan
de arbeiders eu aan de met de arbeiders gelijkgestelde
arme
boeren .
. Zij onteigenden
den bodem, en gaven hem aa/u de arme
boeren.
Zij rnaakten vrede.
Terwijl het Kapitalisme
de }leuschheid
vermoordde
en de
aarde vernietigde,
maakte het Proletariaat,
het Socialisme,
Vrede.
,
Zij outeigenden
de groote bedrijvpu
,zij onteigellllen
de
hanken , de groote transportmiddelen.
Zij annulleerden
de staatssch ulden.
Zij onteigenden
de vermogeus.
Zij voerden de algemeeue
arbeidsplicht
in.
Voor het eerst in de wereld; sinds het moderne Kapitalisme bestaat,
werden de arbeiders , de voortbrengers
van het
Kapitaal
zijn eigenal'Pu.
De ArbeidorsklasEe
k~,;am in het
bezit van haar eigen productcn : do productiemiddelen.
Het
geheele Kapitaal kwam Îl1 handen van hen die het maakten,
van Je eenige rechtmatige
eigenaars.
De
Russische
Rovolut ionaircn voerden
in de eenheidssch 001, hetzelfde
grat is ouderricht
voor al'lon. Zij stelden
alle hoogere onderwijs-inslelliJlg'en
voor allen open.
_Z:ij voerden de controle der arboidors over de fnbriekcu
en werkplaatsen
in.
Zij brachten
alle bedrij von ouder dl' «outrole der gemeenschap.
Zij hegonnen (le groo(' h('(hijvel1 zr-lf Ü' oxploifeercn , als
gemeenscllappelijke
bedrijven.
)l;ij beg0lll1C'n de gl'ootC' lalHlbot\\\ibelll'ijvpu
door communistisch
arbeidende
coöporat ios van arme hocren te (loP11
exploiteeren.
Zij begonnen den ruil, hot transport
en de productie stelselmatig,
volgens een vast plan geceniraliseerd
te regelen.

Zij voerden het gemeenschappelijk
bezit en de gemeenschappelijke productie in.
Zij begonnen het Gl~HEEL:B maatschappelijk
productieproces tot cru groot planmatig
Geheel te 'maken. Eveneens
de distributie.
IJl g('lH,rt Ruslaud groeiden en groeien nu de communistischr bodrijven op. Het geheele bankwezen
is in bezit der
Soyidl>. ]<;1'11reeks vuu iudustrieelo
en tmnsport-grootbeclrijy('nis
in lwzil van Pil WOl'(1t grlpi<1 door do
80('ia'listischo
gpmrC'])sehap.
E('u rcr-ks YLUllandbouwbedrijven
werkt door den arbeid
van social iAiischc en communistische
arme boeren, wien deze
g'rond werd iopgewezen,
voor de socialistische
gemeenschf1.p,
]<;r11brgill is gemankt
met den social istiscaon ruil, den
socialistischcn
handel.
Kortom:
<Ir Socinl istische Maatschappij is gesticht.
]~n zoudcu , wat de Hussische
Arbeiders
konden en kunncu , dr, }.'ugp]sehe en de Duitsche arbeiders niet kunncn P
)l;ij zul lcn hei nog veel beter kunnE'n!
Zi.i k unu ou hun Bankeu , hun Productieen 'I'ransportmiddelen nog veel beter onteigenen.
Zij kuune n nog wel beter liet RocialislllC', de Socialistische
Gomoenschap
stichten.
En met hen het geheele ]~tllropeescl10 en
X oord-Amorikaanschc, het 'Yereld-Proletariaat.
,Yant de grooi-brlhijvpn
zijn hij Ir-u vee] machtiger
en
talrijker.
En l'Ii,j hrb1>C'll de organisatics
om dadeli.ik de banken; de
fahriekrll,
(lr (rUllsp0l'Lmi(l(lrIrl1 iu hun handen tr nomen.
~ij 11('h1)(,11Ik macht, (lp gl'()pf(,ll\lhei(l.
Zi.i h('1>1)('1111(, i"LPlll'du('('lc
k 1':1('11
i ril.
Zij hebben <'('tl ]1('t vau vcrecu igillg<'", i" alle l!C'(lr-ijfstakkrll,
0\'(']' 11('( g'ehrcll' la"d.
Ih' arbo i(l('rs , (1(, \'akW1'l'('lligi ng('11 der a l'b('itIers in H usIaurl VPl'hrllg'l'lI zi('ll in het begin van het Rocialismo,
den
Ro('ialiRl iHclwll Arbeid,
niet voor
pl'ivaat-kapilnJistl'J1
en
mor-sir-ra, maar voor de gemeenschap
en gelijkon.
Do ililell('l'ilI('rlC'Jl, t1iein <1('n aanvang,
met (10 ~roote boI\i( (prK (lp!, l'nlnio k.on , don social.isbisrhen arbeid salïoteerden,
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hebben zich in grooten getale aamgesloten of onderworpen.
De Socialistische Arbeid, de socialistische arbeidsverhoudingen ontwikkelen zich. Met moeite natuurlijk, maar zij
ontwikkelen zich.
En met en door hen ontstaat <10 socialistische geest, de
socialistische ziel. Het communistülChe karakter. )fet den
socialistischen arbeid ontstaat het comlllunistisch gevoel, de
communistische vreugde, het communistisch vorlaugen, het
communistisch geluk, het communistisch hart.
En het lijdt geen twijfel, of binnenkort zullen de hoogste
geestesuitingen,
het hoogste nieuwe weten en de hoogste
nieuwe kunst uit het begin van het Communisme, uit den
dageraad ,uit de knop to voorschijn komen breken.

ook het andere, internationale Proletariaat, het Proletariaat
van alle andere naties in beweging, tot Uevolutie te brengen. Jl;ij wisten wel, dat anders hun eigen Revolutie groot
gevaar liep.
Maar de Revolutie van Europa en Noord-Amerika kwam
nog niet. Door historische en economische oorzaken, door
don politieken en economischen toestand dier werelddeelen,
zoo verschillend van dien van Rusland, liet de Re-xolutie
voorloopig nog op zich wachten.
Maar dat belette de Bolschewiki niet hun boven alles verheven taak voort te zetten. Zij begrepen, dat in de eerste
plaats de Hussische Revolutie gered moest worden, als lichtend g()sternte voor het 'Vereldproletariaat.
Zij begrepen,
dat er in den toestand van algemeene verslagenheid, corruptie en vernietiging van het ,,"iereidproletarlaat door den
wereldoorlog, maar één ding noodig was voor het Proletariaat der Wercld : het geven van een voorbeeld, dat toonde,
dat juist uit de algemeene verslagenheid, uit den 'Vereldoorlog, het Socialisme geboren wordt.
Ondanks alles, wat zich tegen hen verzette, moest één
ding behouden blijven:
het begin van de Socialistische
lIInatschappij, de Socialistische Maatschappij zelf.
De arbeiders van de geheele wereld moesten zien, dat juist
uit don grootsten, den laatsten strijd van het Kapitalisme,
den strij d van het in twee groepen verdeelde Kapitalisme
om het bezit der aarde, dat juist uit dezen strijd, die in
SCI-IIJN het Proletariaat en het Socialisme verniètigde, dat
juist uit dezen strij d het Socialisme te voorschij n treedt.

Wat niemand ooit gedacht had dat nu uitbreken, geboren
worden zou: de Socialistische Maatschappij, zij staat, uit het
bloed der Russische arbeiders geboren, in knop voor ons.
Door de worsteling der Russische arbeiders en arme boeren ontstaat voor het, Proletariaat en het arbeidende volk,
der Wereld Dageraad.
De Bolschewiki verheffen voor liet "\VerelIdproletariaat het
groote allen beschijnende, de ganschc Xatuur en )faatschappij verlichtende Licht. Zij uaan het Wereldproletariaat
voor en wijzen het, in hun eig-envormen en daden, de vormen
die het moet aannemen, en de daden die het moet doen.
'Vat niemand ooit gedacht had, gebeurt. In de oneindige
rij kheid der Natuur en Maatschappij lag iets anders verscholen dan allen dachten, Niet Eng-eland, niet Duitschland
was het, dat het begin van het Socialisme bracht, maar
Rusland. Door een ongeëvenaard gUllstigen samenloop van
omstandigheden, verbinding van verhoudingen, was het Rusland waar het Communisms het eorst ontetorid, en waar het
nu bestaat.
En het Socialisme, de comruunistiseh o maatschappij, zou
zich reeds tot volkomenheid ontplooien in Rusland, zij zou
langzaam
door de kracht der arbeiders in hun handen
groeien, als niet...... de word illg van 1H't Socialisme eene
internationale moest zijn.
De Bolschewiki wisten dat, en zii.Jhebben bij het sluiten
van den vrede met Duitschland
et mogelijke ged~
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En toen dus Duitschlaud, wat de Bolschewiki verwachtten, in schijn den vrede met hen sloot, maar in waarheid,
om hen te vernietigen, hun de Oekraine ontrukte, hun graanschuur, waar de Soviets, evenals in geheel Rusland, gemakkelijk meester waren, en hun Polen, en Lithauen, Lijfland ,
Esthland , Finland ontstal, en den Kaukasus, en zich gereed
maakte' nog meerdere stukken uit hun 'lichaam te scheuren,
10e'1llieten zij dit stil begaan, en trokken zich terug in het
hun overblijvende gedeelte, en stichtten daar de Socialistische Maatscnappij , en deden alles wat zij konden, hoewel het
hun
dool' gemis aan graan vooral (uit de' Oekraine en

.'
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Siberië) zeer moeilijk werd, om de Socialistische
~Iaatschappij te doen groeien en te onlwikkcle n , t cn minste te bewaren
en in stand te houdon.
'Yant zij wisten, dat llij alleen op deze wijze met het gcheele internationale
Proletariaat,
met het Duitscha
en het
Engelsch -Amcrikan n SdH', één bleven.
En zij wistcn , dat zij alleen op <b:e ":ijllr de vijanden
bleven van het gcheelr iniprnaiioualr
Imperialisme,
van het
Engelsch-Ámerikaallsche
en van hei Duitsche.
Zij hokken
zich trrug en offerden ren deel YaU hun land
op om ziel] aal) gerl1 van boido I mpcrin 1ismen te onderwerpen.
Zij hokken
xich terug r11 offerdon een deel van hun land
op om met a 1 I e arbeiders der wereld één te blijven.
Zij g-aven het eeréto voorbeeld van de Internationale
Eenheid.
Dit is de eer~te Internationale
Bellheid van het 'Yereldr>roletariaa tI).
Een grooter, vorhevonor,
de Mcuschlieid
in haar hoogste
wezen, in haar hoog-s te on 1,wikkefin g, waardiger
schouwspel, - groot om z ijn ontzaglijken
omvang ,en zijn invloed
op de geheele wereld,verheven"
om aijn zedelijke bete eken is
voor de arbeiders en de gehoelo menschhcid,
- bestaat er in
de geschiedenis
der wereld niet.
Het Socialisme wordt vooraf g'rgaan, wordt aangekondigd
door een Heraut,
het Rocialisme waardig 2).
1) Ook ik heb, theoretisch, de noodzakelijkheid dezer Eenheid in "Bct
Imperialisme, de Wereldoorlog en dr. Soeiaaldemokratie" bewezen.
2) Wij zwijgen hier van de verachtelijke bourgeoisie. die juist twintig
tot dertig millioon menschon vermoord en verminkt, heen \'001' haar winst
en die nu jammert als de H ussischc Republiek, om hr-t socialisme te redden,
eenige contra-revolutionairen
terechtstelt .. Wij 7.\\'\iA'<:'n
bier g,-heel van de
fouten, misslagen en misdaden die onder bescherming der revolutie begaan
werden. Men beoordcelt het eerste Christendom niet nanr Judas. Wanneer
bet Kapitalisme sterft, zal veel verkeerds geschieden , die misdaden, die
fouten zijn echter het gevolg van het Kapitalisme, niet van het Socialisme.
Hier moet slechts gezegd worden, dat de revolutie zelf bijna geen
offers gekost heeft. Dat de "terreur"
eerst na de door Duitschland en
de Entente in het leven geroepen, tegen revolutie begonnen is.
Wij zwijgen hier ook van de leiders der officieele soeiaaldcll1oeratie, de
Duitsehe in de eerste plaats, die de Bolsehewiki lasteren en veroordeelen.
Genoeg zij het tr zeggen, dat de Duitsclio arheidors getracht hebben de
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Er bestaat geen reden, waarom de Russische
Revol.utie ,
het stichten
van de Socialistische
Maatschappij
in Rusland,
niet volkomen
zou zijn geslaagd,
als niet het Buitenland
tusschen .beidc was gekomen.
cl is <lezr wording van het Socialisme,
uit een grootendeels agrariacli land, in strijd met de orthodoxe wetenschap,
die leert, (lai alleen uit een kapitalistisch,
industrieel
hoog
ontwikkelde
maatschapp~
het Socialisme
kan voortIkomen.
Maar de ontwikkeling
in Katuur en ~laat~chaE'pij is altijd
rijker dan de wetenschap
omvat. Zij brengt altijd nieuwe
dingen voort. In Rusland bestonden klassen en klassenverhoudingen
die ecu uitzondering
zijn.
]~en reeds tamelijk
talrijk
.zcor revolutionair
Proletariaat,
en een zeer
groot
aantal zeer arme, zoo goed als niets bezittende
boeren (beide
klassen sterker clan alle andere),
een bedorven klasse van
grootgrondbezitters
en bureaukraten,
een zwakke klasse van
kapitalisten.
"';aarom
zouden de twee eerste klassen te samen niet een
socinlistischo
maatschappij
kunnen
stichten?
Waarom
zouden zij niet langzamerhand
alle bank-, industrieele-, handelsen transportbedrijven
socialistisch
kunnen
regelen'?
"raarom
niet alle
landbouwbedrijven
lang-zamerhand
tot
coöperatief
werkende
grootbedrijven
vereenigen ? Waarom
niet den geheelen warenruil
en het loon, eu de productie,
en de bezitsverhoudingen
'en het ondorwijs socialistisch
maken? Waarom niet langzamerhand
de geheele :Maatschappij
socialistisch
imichten ? Zij hadden de macht,
niemand
in
R7ls1anrl kon tE'grll hen op. E"ll 7.1j allen, (']1 z~i alleen
waren ge\\'u pond.
E •. waf! a11('(')] nood ig geduld bij hen zelf. 1I1aa1' da] 7.0Udon zij wel hobbcn , want dil gaf hun
vooruitgang
en welYaart.
Z('k('r, llij zouden geweltlige llloeil~jkhe<l('n en ook geweldigen tegenstancl
to overwinllrn
hebben. Van de zij de der

'V

Socialistische Maatschappij te vernietigen, dat zij in Finland en de Oekraine
de revolutior.aire arbeiders hebben vermoord, en dat de Duitsehe meerderheid dit steunt en toejuicht. en de minderheid (Kautsky vooraan) de
Russische revolutionairen,
die in een doodeJijken slrijd staan, zooveel
mogelijk tracht te verzwakken.

•
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bezittende
klas en, de rijkere en rijke boeren, den adel, de
kapitalistr n, van een deel van den middenstand.
"fan de
arme bopren zelf, die nog langen tijd individualistisch
'gezind zouden blijven.
}Iaar onoverkompl~jk
waren deze moeilij kheden niet.
Br was slechts geduld noodig en tijd.
De poging moest in ieder geval g-edaan worden.
}laar opdat er tijd zou zijn, was het noodzakelijk,
dat geen
buitenlandsche
machten hen aanvielen, hun het land, het
brood en liet koren ontroofden,
en zoo de Contra-Revolutie
bij hen versterkten.
En dit
was onmogelijk.
Het was en is en blijft onmogelijk,
Arbeiders,
Arbeiders
der Wereld, dat, wanneer
in
een land liet Socialisme
ontstaat,
dit niet door andere Janden, door alle andere landen aangevallen
wordt.
Het was, en is, en blijft onmogelijk,
Arbeiders,
dat liet
Flocialîsme slechts in één land ontstaat.
Het moet ontstaan
in meerdere,
in vele, in alle, ten minste in de den doorslag
g-evende landen te gelijker
tijd. De Arbeiders
moeten zich
internationaal
vereenigen
om het te samen te gelijker
tijd
te stichten.
..
Dit leert ons de Russische Revolutie.
die het Russische voorbeeld ons geeft.

Dit is de eerste les,

~n nu ontwikkelde
zich dit geweldigp
schouwspPl:
Dp
DUltschprs scheuren stukken uit Ruslancl's lichaam.
Door
het wegscheuren
der Oekraine ontstaat nood en gebrek. Dp,
prijzen stijgen. De speculatie
met de korenvoorraden
neemt
reusachtige
afmetingen
aan.
.
Een deel der boeren, ontevreden
met de door de Gemeenschap ·betaalde prijzen,
scheidt zich af van de Arbeiders.
Door den nood hokken de sociale hervormingen,
in 't bijzonder de verdeeling van d
grond en de over~ang van den
landbouw in communistisch
bedrijf. Een deel der boeren, de
Sociaal-Revolutionairen,
scheidt zich van de Bo'lschewiki
af
en tracht Rusland
weer in den oorlog met Duitschland
te
brengen en zoo de Revolutie,
het voorbeeld van de wereld,
te doen mislukken .. Engeland,
Frankrijk,
Japan en de Vereelllgde Staten dnngen . Rusland
binnen,
trachten
andere
stukken aan Rusland te ontnemen (Siberië en de noordelijke

ksus t ), en uo
1 t"O'en
..revolutie
in Rusland • te 1 doen1 zegevieren.
, tol
f1
rr : .
\
let1 100. ( op. )'JIJ
Ann
a 11e k an ten steel-t... de teO"cn-revoluho
t">
•
lol ic alleen met vreeindo machtou overwmnen
eau.
]) ir allc helsche machten
der wereld bcsl?l"()lJg~n, door
alle (){machtell der oude wereld in binnenen bmtcnland,
houdt de kern der Sociali tische Geme~nschap
der ~lensch1 . 1 stand eu tracht te groeien en ziel; te ontwikkelen,
ieic
<
,
1 1t . t h t
tracht ten mfnsto te leven, voor het \\ erelr pro e ariaa
e
lichtende
Voorbeeld
te bl ijvcu,
on wacht slechts op do
Europecsche
Rovolui io ,
.
. I
~1aar, z()()~)lRgezrg(l, d{' I\'crrl~lr('.\·()~\dle laai, 1l0g op zie l
wachten, PJl (k Husl'lii'whe Revolutie l~ m barren 1Joo(L.
])0 ]~uropecsch(',
do \\T('rel(~revolutw komt, maal' z~J ko~t
later] (1001' (le andorc vcrhoudiugcn
en krachton dan III RusT

land.
"'jij wilden nu ten slotto nog op het verschil in deze verhoudingen en voorwaarden .der W e~.t..Europcesche
en ,der \; ereldrevolutie
111pt de Russisoho WIJzen, opdat het \V'eSt-E~lropeesche Proletariaat
insie, waardoor
de \Ver~ld-~evolutle
eerst later dan de Hu sische komen kan en waarrn ZIJ van de
Russische afwij kt,
Het eerste zroote onder icheid tusschen de Ht~ssische Revolutie en de \\Test-Europeesche,
is dit. De RUSSIsche Revolutionairen
konden de Revolutie
alleen maken met de hulp
der arme boeren. Dezc waren revolutionair.
Zonder de hulp
der boeren zouden de arbeiders haar niet hebben kunen maken. 'Ook niet met den grootsten moed.
Bn buitendien
is er in Rusland een zeer grootc hoeveelheid groot-grondeigendom,
van den Staat, van het vorstenhuis, van len adel ,de gr()ot~rondbe~itters,
en de klooste:s.
De Russische
arme boeren wilden dien grond, de revolutienaire
arbeiders
wilden hun dien geven, de arme boeren
sloten zich dus bij de arbeiders aan.
Hier ligt hot groote ondersc~e~d ~usschen IV est- Europa r.~
Rusland. In West-Europa,
en JUist III de voornaamste,
de bIJ
do revolutie
den doorslag gevende landen,
Eng~land
en
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Duitschland,
bestaan
die massa's arme
beaitlooze
boeren
niet in die mate, en or zijn in ,Vest-Europa,
eenige landen
en streken
uitgczondenl,
ook niot die groots hoeveelheden.
grond in handen
dOL' g'l'ootgrolldoigellaars,
Iutogendcel,
in
vele streken van 'Viest-Europa,
b.v. iu ])uitschlalld,
Frankrijk, Skandenavië,
Holland, België, is het midden- en kleinbedrijf overhoerschand.
Hier moeten dus do arbeiders
do Revolutie
maken zonder de boeren of altlrans met oen, in verhouding
tot Rusland,
klein aantal van hen. Daar had het Proletariaat
een machtigen revolutionairen
steun, hier staat het alleen, of zoo g\ed
als alleen. Hiel' moet het alleen op zich zelf vertrouwen.
, Dit is de eerste oorzaak, waarom in W est-Europa de Revolutie eerst later komt.
Het tweede onderscheid
is: In nusland
was de regeering,
de bureaucratie,
verrot, in "'Vest-Europa,
cn juist vooral in
Engeland
en Duitschland,
is zij zcer sterk. In Rusland was
de kapitalistische
klasse zwak, in West-Europa,
en vooral
in Engeland
en Duitschland, is zij zeer sterk. In Rusland
was
de organisatie
van het kapitalisme
zwak, in ,VestEuropa en vooral in Engeland
en Duitschland, is zij sterk.
De proletarische
klasse stond dus in Rusland
tegenover
betrekkelijk
zwakke tegenstanders,
in "'Vest-Europa
staat zij
tegenover zeer sterke ..
De proletariachs
klasse stond in H usland met een talrij ke
hulpmacht,
de arme boeren, tegenover con zwak kapitalisme,
in ",i\eest-Europa staat zij tegenover
ren zeer sterk kapib.lisme, alleen.
De stl'Ud
Husland.

is dus

veel zwaarder

iu \Vcst-EUl'ODU,

dan In

De arbeidersklasse
in 'Vest-Europa
is naar verhouding
tot
de overige bevolking veel talrijker
dan in Rusland,
maar
niet zoo talrijk als clo arbeiders met de arme boeren in Rusland te samen.
In West-Europa
vindt de arbeidende
klasse een sterkeren
grondslag
om het Sooialisme op te bouwen, dan in Rusland.
",'Tant ten eerste waren het bankwezen,
do voornaams.e
tak-

kon van groot-industl'io,
transport,
en handel reeds vóór den
oorlog (vooral in Engoland
en Duitschland)
,rij p voor eon
soclal.u;lisd1ü maatechappij , en ten tweede heeft het Lm per.uIismc
in dcu oorlog de productie
en distributie,
in \\'es1Eln'opc~ ou Nool'([-Allll'rika
geheel geor'ganist'crd
en geeelltraliscerd. Eli dezû orgun isatie is technisch zet'!' sterk, CH kan
zoo door het llroldal'iaat
als grondslag voor oen socialistische
inrichtiug
der maatschappij
wordcu overgenomcn.
Deze
organisatie
was in Rualand
of in het gehot'! uiet, of p;ebn·kbg,
J)P. Itwlsisdw
maatschappij
,,'as \'OOl' den oorlog technisch
nict rij [l 'voor hot N(wialisme, cu haal' ol'gauisatio
.is tijdens
den oorlog' vcrz.wukt, de "r;est-]~ul'opeos(;he maatschappij
was
voor den ood.og' reeds rijp voor he't Socialismo,
en haar
organisatie,
Iiaar conceutratio
is tijdens don oorlog versterkt.
Do
Ivuseische
arbeiders
stonden
dus voor do taak een
socialistische
maatschappij
op 10' bouwen,
met con klein
Proletariaat,
maar geholpen
door een groot aantal boeren,
mot r,Pl'l zwakke materioele oconomische middelen, do
estj~uropees('he arbeiders
staan voor die taak met een groot,
sterk georganiseerd
Proletariaat,
maar alleen , met zeer sterkc ecouoruischo middelen,
Do
Russische
arbeiders
stonden
in klein aantal, maar
geholpcn,
met zwakke middelen
tegenover
zwakke
tegonstanders:
De West-Europeesche
arbeiders
staan in groot aantal,
man r :tls rcvol nl.ionairo klasse alleen,
mot -storko middelen,
tC'g'l'1l0Vl'1';',l'01' sterke ü'gensia.ll!1ers.
])e orguu isaties dor ,Yest-EuropecschC'
arbeiders
zijn door
den oorlog, geil u ronde don oorlog, uit elkaar geslagen on
dool' de vcrwijdciing
van elkander verzwakt. De orgauisatiee
"au he.t Kapitaal,
in 't bijzonder
dio der Regeer-ingen
zijn
gO"'oldJg versterkt.
J)OOI' dcxo oorzaken
komt de Revolutie hiel' later, En door
deze oorxakcn is de sf rijd ju ",YC'st-]~Ul'opa zwaardor dan in
ltm;lalHl.

'V

])001'

geheel

deze oorzaken is de revolutie
andr-rs dan in Rusland.

in "'Viest-Europa

.•..

ook
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Het Proletariaat in ,Ycst-Europa staat alle(>l1 als rerolut ionaire klasse.
J)c huoron xijll lIi(" uit xielt :wlf l'('yo)lltiollair zooals iu
Hnslund. Ook u ic! eh- grootc· iua Ha <11'1' \\TesL-Emopce clio
kleinc boeren 1). (Jok de klciuo burgerij is niet uit zich zelf

De kleine bourgeoi ie en de kleine boere~ s.chommelden
in 1'rest-Europa al lang tu chen het Kapitalisme en het
socialistisch Proletariaat heen en weer.
Tot nu toe werden zij voor het grootste deel door het
Kapitalisme aangetrokken.
laar door de gevolgen van den. oorlog en van het Imperialisme zullen zij tot het Proletariaat gaan.
.
En door hen zal het Proletariaat de meerderheid bekomen.

revolutionair. Zel.fs de oorlog heeft c1czpkb sen nog niet tot
wnarIijk rovluf iouairo n gemaakt.
Het Proletariaat in ,'Tpst-Europa staat alleen als 1'('!'O[1It ionaire 7.-1a sst:'.
I';n toch ·taat IJ(>,.Pl'ol('lal'iaat i n \\r('HI-Europa, wauncor
het (k .iuisJ("taktiek ndgt. nipt allpl'11 in dl' ReyoJuti<.'.
"Tant j \I ist daardnor, clat hpt i11 \PeRt-I';ul'opn xuIk een
gcoJ'galliseenle m;teht liocf't, wo stvik ~po]'ganiseerd is, juist
daardoor dat de lllal('l'jpp[p g-roll(hlag Y:1JIhet Socialisma
in "Tpst-]<~ul'op;ibestaat, juist, daardoor staat het niet alleen
111de Revolutie, niaalr kan het op andcron rekenen.
Het l'roletariaat zal, wanneer het lecht de jui te tak. tiek volgt, het ju isto program opstelt, een geweldige hulp,
een schaar van mill iocnon ('11 110g- eClJ millioellell aanhangers krijgeJl.
.
.
Het zal, \\'alllH'er het het jui te program, het werkelijk
proletai-i eh program opstelt, wanneer het openlijk verkondigt EN DUOIt nn ])~UJ) m":'YI.Hlrr, '(lat het nu terstond
het volkomon Hocialisme iUyoC'rpllwil, alle lagere arbeidende klassen tot zijn aan hangers en boudgcnoo+or, maken. De
lagere kleine burgerij, (le lagere beamMen en ambtenaren,
de kleine boeren ..
Want deso klassou worden door. het Imperialisme verpletterd.
Deze klasaan zijn niet ui! zicluiel] revolutionair in vVestJ<;uropa. Zij zullen niet zeh-e uit eigen be"eging de revolutis
maken, zooals de anno boeren van Rusland, maar zij zullen
zeker wèl de bondgenooten van het Proletariaat »ijn.
Want alle deze klassen, de arbeidende klassen worden nu
door den oorlog verpletterd, en zullen door de gevolgen van
den oorlog en door het Imperia1iRme ycrp}etterd "orden.
J) Er is geen West.Europeesch
aantal met de sociaal-democratische

land, waar de arme boeren in groot
arbeider mede gingen.

De gevolgen van den oorlog zijn ook voor deze klassen
zoo vreeselijk, 'dat alleen het" ocialisme hen redden ka~.
Dit hebb-en deze andere arbeidende klas en slechts in te
zien. Dan zullen sij te kiezen hebben tusschen het Im~erialisme en Kapitali me die hen verpletteren, en het SOCH:lisme dat hen redt. Voor de keuze gesteld door ~e~ ~apltali tisch Imperialisme door belastingen, duurte, ~lllhtansme
en nieuwen oorlog vernietigd of door het Prol~ta~'laat e~ het
Socialisme gered te worden, zullen zij het Socialisme kiezen.
Het Proletariaat heeft slechts tijdens o~. na den ?orlog,
nu of spoedig, op te staan en het. ,,:"erkehJke Socalisme te
proclameeren, en Millioenen ~n Milfioenen van deze Klassen zullen zich bij hen aansluiten.
.
Dit is lief groote onderscheid met Rusland, dat uit d.e
grootere technische ontwikkeling. en ~it de grootere orgamsatie en macht van het Proletariaat m West-Europa voortkomt.
Het Proletariaat moet, wij herhalen het wegens. de geweldige beteekenis die deze zaak voor het Prol~tanaat, de
Revolutie en het Socialisme heeft, tot alle arbeidende klassen zeggen: Het Imperialisme, de Oorlog ~.ernietigen u. W~j
verzekeren u in ieder geval, ook wanneer g!l. geen werk, geen
O'rondstoÏÏen, geen waren hebt, uw bestaan.
b Het Proletariaat
moet tot de kleine burgers en beambten
en aangestelëlen zeggen: Het Imperialisme verplettert u door
zijn oorlog, zijn moord, zijn hela tingen, lage loonen,. honger en armoede. Het Socialisme, dat de vermog.,ensonteigent,
alle grootbedrijven brengt in de handen der ~emeen~chap,
productie en distributie centraal regelt, en mternatlO~aal

~
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tot een reusachtig Geheel maakt over de geheele aarde, biedt
u aan : Geene of lage
belastingen,
regelmatigen vast.~n
arbeid en loon, een eervolle plaats in de maatschappij, gelIJk
aan die van alle medeburgers, vrede, geluk en welvaart.
Tot de kleine burgers moet het Proletariaat zegen:
Wij
laten u voorloopig uwe plaats. vVij verzekeren den winkelier zijn waren tot verkoop, den handwerker zijn grondstoffen, beiden hun winst. WI.ij hebben het grootbedrijf in handen, wij geven u waren en grondstoffen tot verkoop. Gij
zij t voorloop.ig onze aangestelden tot den warenruil.
En
langzamerhand
regelen wij ook uw bedrijven als grootbedrijven, en dan wordt gij allen gel ijke medeproducenten,
of de aan ons allen gelijke beambten, belast met den ruil der
producten.
'l'ot de ambtenaren en de beambten moet het Proletariaat
zeggen:
Het imperialist'ische Kapitalisme onderdrukt en
vernietigt u door den oorlog, in den oorlog, en er na. De
socialietisclie
gemeenschap
zal u geven uw plaats in de
gemeenschap, bij de administratie van haar banken, haar
grootbedrijven
van industrie, handel, transport en landbouw, haar nationale en haar internationale lichamen daarvoor. Gij zult een plaats beldeeden even geëerd, even vast,
en gelijk aan die van alle voortbrengers en verdee1ers.
. En tot de kleine en tot een deel der gemïddelde boeren
moet net Proletariaat zeggen: Het imperialistisch Kapita-:
Iisme vernietigt u door oorlog en moord, belastingen en
hooge pacht. Het vermindert de productiviteit van uw grond,
het berooft u van uw' kinderen en arbeidskrachten,
en van
uw vee. Het zal dit blijven doen, ook na den oorlog.
Het Socialisme zal u voorloopig uw bedrijf laten;
het
bevrijdt u daarentegen geheel of gedeeltelijk van lasten en
pacht, het bevrij dt u van uw pachtheer en wordt zelf uw
pachtheer, verzr-km t u werktuigen, veevoeder en mest, verzekert u uw arbeidskrachten,
en die van uw kinderen, verzekert u O'~ n 111arkt, ver zekert u vrede . Voor zoover grootgrondbezit VOOT
hundon is, deelt het dit terstond aan u toe,
om gezamenlijk coöperatief, communistisch te bebouwen
voor de gemeenschap.
En naarmate de ontwikkeling van
onze productiekrachten ons daartoe in staat stelt, zullen wij
al uw bedrijven gaandeweg veranderen in coöperatief arbei-

(lende communistische grootbedrijve.n" waarin gij allen oven
groote, even machtige, aan ons allen en 'alle leden der
geJ:H'cnschap Io'elJ.ikearbeioers, voortbrengers zult zijn.
En tot al de.se klassen moet het Proletariaat zeggen: 'Wij
kunnen dit, als gij ons helpt. Want dan hebben wij al het
kapitaal, al de rijkdommen der .Maatschappij , alle groof r,
bedrijven in handel, transport en industrie in handen.
Het lijdt geen twijfel of velen van deze door het Irnperia Iismo onderdrukte klassen zullen dit aannemen, en door
het vreeselijk lijden en den vreeselijken druk tot het Proletariaat komen. Wij wezen er reeds eenmaal op, dal dit b.v.
in Engeland, als het Proletariaat de juiste taktiek votgt ,
zelfs gemakkelijk zal gaan 1).
Door zijn enorme aantal en organisatie kan het Proletariaa]
hier deze taal voeren en zal het geloofd worden.

'"

,

Dit is weder het groote verschil van West-Europa, vooral
van Engeland en Duitschland, met Rusland. Daar kon kot
Proletariaat een dergelijke taal niet voeren, want Rusland
was arm aan kapitaal, aan
productiekrachten , aan gnlOtbedrijven, en aan aantal arbeiders.
.
"Hier
echter zijn èn de enorme kapitaalmassa, èn de
enorm I" productiekrachteu,
èn de geweldige organisntic van
beide, èn de massa arbeiders.
Hier kan men dus dool' het imperialistisch Kapitalisme
met zijn gevolgen, zijn dood .en verderf, te stellen tegenover het Socialisme, zijn voorspoed, zijn gelijkheid en zijn
vrede, alle lagere werkende klassen, allen die niet onm iddelijk deel hebben aan of belang hebben bij het Kapitaal,
nan zijn zijae krijgen.
Maar ook juist hier kan het voorbeeld der Russische
Bolschewiki aan het West-Enropeesche,
het ,Yerelrlprolotariaat weder veel leeren.
Wnnt waardoor kregen de Russische Bolschewiki den steun
der arme boeren?
1) Wel zal het langen tijd duren, voordat deze klassen dit inzien. Eerst
moeten de oorlog, het Imperialistisch Kapitalisme al hun vreeselijke gevolsen aan deze klassen toonea.

7"
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Doordat zij werkelijk eischten, en met de daad veroverden:
De macht aan de arbeiders, don grond aan de boeren, en vrede.
Geen 'enkele partij deed dat. Allen, de kadetten, de sociaalrevolutionairen
(in hun eerste phase) en de Menschewiki
(de
lteformisten),
bedrogen het arbeidende
volk, doordat zij met
de grondbezitters
en de groot-kapitalisten
een verbond sloten.
De Bolschewiki
kregen den steun der arme hoeren, doordat zij de Revolutie
tegen alle bezittende
klassen maakten
('n het SociaIisme invoerden.
.
En zoo moet het Proletariaat
ook in West-Europa
doen.
Nu reeds tijdens den oorlog en er na.
.
Wanneer het Proletariaat
met de kapitalisten
een verbond
sluit, dan zal; het geen duurzamen steun van de kleine burg-ers
de kleinere boeren, en de ambtenaren krijgen. "Want deze klassen zull en spoed ig inzien, zullen binnenkort
gevoelen, even al s
zij het in Rusland
onder het bestuur van Kerenski
derlen ,
dat het
Proletariaat
hen niet bevrij dt, maar hen met de
kapitalisten
onderdrukt
door het Imperialisme.
Zij zullen
zich dan van het Proletariaat
afkeeren.
Want verbonden met het Imperialisme
kan de arbeidersklasse geen vrijheid, geen vrede, geen vasten arbeid, en geen
zekerheid van bestaan geven.
Zij moet verderf
en zware
lasten geven. Ben verbond met de kapitalisten
zal alle arbei(lende klassen van het Proletariaat
verwijderen ..
Alleen wanneer
het Proletariaat
het Socialisme
invoert.
kan het vrijlieid,
zekerheid en vrede geven.
]~·r bestaat hier geen tusschenweg.
Het Proletariaat
moet clus, evenals het in Rusland deed.
a~le macht aan zich brengen, de vermogens en bedrijven onteIgenen; de geheele productie
en distributie
in zijn handen
hrengeu , kortom de socialistische
Maatschappij
grondvesten.
Dan zal het voldoende hulp hebben om dé Revolutie tot de
overwinning
te brengen, de hulp van alle arbeidende klassen.

En deze Eenheid der Arbeiders
onder elkander bereikten
zij ook alleen, doordat zij het Socialisme als doel hadden.
Want nooit zouden alle arbeiders zich bij hen aangesloten
hebben,
als zij niet de volkomen bevrijding
der arbeiders
zich als doel hadden gesteld.
De zeE
en hei d van
het
ge he e 1 ePI'
0 let
a r ia a tin
d e RI e vol u tie,
d e Een hei d met
de
o n d e r d ruk t e k I a s sen,
i n d e eer s t epI
aa t s
met
de arme
boeren,
deze
Eenheid,
veroorzaakt
alleen
d o or het
Socialisme
als e e n i g
absoluut
doel,
deze
Benheid
is het
tw oed e
wat
d e Ho u s sis c heR
e v 0 I u t ion a i r end c n A rb e i der s van
We s t-E u rop a lee I' en.

Maar er is hier nog meer, dat het West-Europeesche
Proletariaat van het Russische voorbeeld leeren kan.
De Bo'lscliew'iki overwonnen
niet alleen door den
steun
.
(lel' arme boeren, maar meer nog, en in de eerste plaa.ts,
door de absolute Eenheid
der Arbeidersklasse,.
van het
eigenlijke Proletariaat.
.

,.

,

Dus: het Russische
Proletariaat gaf op do vraag: Wmtroverwint
de Revolutie?
ten antwoord:
Door Eenheid
dor onderdrukte
klassen.
Door welke Eenheid?
Door de Eenlieid in de Revolutie.
Er dreigt der arbeidersklasse,
en 'der Revolutie in 1V'esL..
B:uropa een reusach tig gevaar.
'Dit gevaar komt, even als in de vijf en twintig laatste
jaren altij d, van de Reformisten,
van de Sociaal-Patriotten.
Evenals zij het Proletariaat
van de Revolutie hebben afgebracht, en tot den oorlog, tot een verbond met de bourgeoiaie ,
1\00 is er nu gevaar,
dat zij met de bourgeoisie
hot Prolctaiiaat of een eleel ervan zullen
brengen
tot het Rtaatssocie.lisme.
De kapitalisten
zullen na den oorlog, willen zij niet ten
onder gaan door hun schulden
of door 'den ondergang
<lel'
productie,
gedwongen zijn vele bedrijven
tot staatsbedrijf
te
maken,
andere
onder
staatscontrole
te stellen, de gehcelo
productie en distribujie
te blijven regelen en centralisoeren.
Hen arbeiders
zal dan het stakingsrecht
ontnomen,
hun
loonen
beperkt,
en hun
werktij cl en inspanning
tot het
hoogst mogelijke
uitgebreid
worden.
Kortom, de arbeiders
zul'len staatsslaven
worden.
De Reformisten,
de Sociaaä-Pabriotten,
de programs
der Engelsche,
Duitsche,
Fransche
en ltaliaansohe
Reformisten bewijzen het reeds I - zullen de ka~italiste:q. hierin
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helpen. Op één voorwaarde, - dat een deel der arbeid~rs,
de leden der groote vakvereenigiugen en der sociaal-patl'lottische partijen, bevoordeeld worden, wat hooger loon, wat
beter arbeiûsvoorwaarde-n krij gen dan de andere arbeiders.
Voor dien prij;; zal het Kapitalisme gaarne den steun van
de Sociaal-patriotten koopen, en van een deel van het Proletariaat.
I
Dit gevaar dreigt in Engeland van de Labour-Party
en
de Trade Unions, in Duitschland van de ::hleerderheia en de
Onafhankelijken,
van de Gewerkschaften en van de Dui~sche Sociaal-Democratie, in Frankrijk van de Meerderheld
en het Centrum der partij ~n van de t;'yndicats Ouvriers, in
de Vereenigde Staten van de vakvereenigingen en de SociaalDemocratische Partij. Dit gevaar dreigt in alle landen.
De arbeidersklasse wordt dan verdeeld. Een 'deel gaat met
het Kapitalisme en Imperialisme. Een ander deel met de
Revolutie.
Dan is de Revolutie verloren. Want de arbeidende klasse
is dan machteloos. Zij krij gt dan ook geen steun van de
andere werkende klassen, de kleine burgers en kleine boeren,
omdat het Staatssocialisme ook 'deze onderdrukt, omdat zij
niet in staat is hen te helpen el1 hen overlaat aan de onderdrukking door het imperialistische Kapitaal.
:Alleen wanneer het Proletariaat geheel één blijft, geeu
deel zich laat meesleepen tot het Staatssocialisme, en, zçoals
wij aantoonden, één blijft in de Revolutie, dan heeft het de
macht om, met de andere arbeidende deelen dér bevolkingen
het Kapital isme te overwinnen.
I

Deze absolute Eenheid in de Revolutie
dit, . wij herhalen het, :is. de tweede les
lutie 1).
En ten slotte is er nog een les die het
geeft
aan net West-Europeesche,
het
,V ereldproletariaat.·

van het Proletariaat,
der Russische RevoRussiscue voorbeeld
Amerikaaneche
het
'

1) -yv aarschijnlijk zullen alle pogingen der Reformisten om met het ImperI~hsme en hct S.taatssociàlismc mede te gaan, falen. Falen doordat de
arbeiders en de arbeidende klassen voelen, dat zij op' deze wijze niet bevrijd
worden van den, nood, maar door de Reformisten 'v orden onderdrukt en
nrpletterd.
'

•

Het Russiche Proletariaat is bijna, is ten deele nedergeslagen door het niet meedoen in de Revolutie .door het
Duitsohe, het Engelsche, het Fransche, hot Italiaanacho,
het Amerikaanschd, door het W ereldproletariaat,
Het loopt nog altij d gevaar daardoor neergeslagen te wortien. Tndien het neergeslagen wordt, dan geschiedt dit daardoor alleen.
Maar tot het laatste oogenblik, door alle machten van het
Kapitaal, door alle machten 'der geheele Wereld besprongen,
houdt het Russische Proletariaat aan de Revolutie vast, en
het wil, zelfs ondergaande,
het West-Europeesche,
het
"Tel'eldproletariaat nog een voorbeeld geven.
Dit vasthouden aan, dit volhouden in, dit zoo noodig ondergaan voor de Wereldrevoluti'é, dit internationale Eén-zijn,
dit Internationalisme met de daad, deze Eenheid, - naast de
nationale, - met hft internationale Proletariaat, dit is de laatste
en hooqste les, die het Russische Proletariaat aan het Wereldproletariaat geeft.

.~

'I'e midden van het bloedbad van het Kapitalisme de Eeuheid van het Proletariaat, te midden van den "\Vereltlstrij d
aller Volken
de Eenheid
van de Kiem der Nieuwe
)Ienschheid.
De Russische
Revolutie- is door haar vastberadenheid,
haar voorzicntigheid en moed, doorhaal' program en haal'
theorie, door haar
organisatie-vorm der Arbeiders-Raden
(Sovieta) en door haar daden - door haar daden meer dan
al, - door haar oD}ve'rwerpen°van het Tsarisme en het Kapitalisme, haar onteigening van het Kapitaal, haar begin van
org-anisatie van het Socialisme, haar vereeniging van alle
arpeiders en arme boeren, haar vasthouden aan de nationale
Revolutie, als eenig middel en doel, aan de Eenheid uCl:
arbeiders van Rusland en van alle naties, aan de Internationale Revolutie, het Voorbeeld voor ,Viest-Europa, NoordAmerika, de geheele Wereld.
. Het kan niet.anders, of door dit voorbeeld zal het WereldProletariaat tot de Eenheid komen, en het ,Vereld-Socialisme
uu heeten langen strij d in de geheele wereld worden
opgericht.
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99

v.
Samenvatting.
I.
De Wereldrevolutie
is noodzakelijk.
,Vant het Imperialisme
aller .i-'aties, het ,Yere~d-Imperialisme, is even vreeselijk voor het W'ereld~roleta~laat.
Daarom moet het Internationale
Proletariaat
aich vercenigen om het Wereld-Imperiali
me te vernietigen.
Maar het Imperialisme
kan niet vernietigd worden, wanneer het Kapitalisme
niet verllie~igtl wordt..
.
Daarom is de Sociale Revolutie, de Revolutie tot veruretiging van het Kapitali me en tot stichting van het SocialisIDO noodzakelijk.

Il.
Want er is geen uitweg uit het Imperialisme
on ZIJn oorlogen voor het Kapitalisme.
En er is dus geen uitweg uit het Imperialisme
voor het
Proletariaat.
Het Imperialistisch
Kapitalisme
heeft' alle- naties' der
, ereld in twee groepen verdeeld om de wereld te veroveren.
Drie geweldige volken, Dui~sc?lan.d, Engela~.d en d~ Vereenigde Staten, hebben de leiding in den strijd dezer twee
groepen.
Maar
er laat zich in nfzjcnbaren
tijd geen
vreedzame
beslechting denken van desen strijd .

Want alle drie de geweldige volken, en al de volken die
met hen verbonden zijn, willen d 'Wereldheer chappij voor
een der volken, of voor hen die met hen verbonden zijn,
willen de Wereldheerschappij
voor een der volken of een
der groepen.
.
.
..
En er bestaat geen middel tot beslechting van dezen strijd
rlau de oorlog.
'Vel zoekt de Bourgeoisie,
en met haar de Heformisten,
.le Sociaal-Patriotten,
en de Pseudo-Marxisten
naar oplossing, maar deze oplossingen hebben geen kracht, en dien~n
slechts om het Proletariaat der Wereld te verblinden, en In
knechtschap te houden. Noch Verplicht Scheidsgerecht, noch
de Wereld bond der Volken en de Wereldvrede,
noch het
Zelfbeschikkingsrecht
der Volken, noch de Democratie, noch
al de kleine middele~ die ~anB'~~~ven worden.'. kunne~ het
Kapitali me redden uit den innerlijken tweestrijd waa~m het
geraakt is. Uit de geweldige
massa meerwaarde
die het
opstapelt,
uit den drang naar expansie die daarvan het
O'evolg is, uit de veroveringen die het maken moet, uit de
~Ol-logen waarin het daardoor komt, uit de zelfvernietiging
die daarvan het gevolg is.
Geweldige op tapeling van meerwaarde,
zelfvernietiging
van deze meerwaarde en van haar bronnen, levende en doode,
(lat i~ het onoplosbare conflict waarin het Kapitaal gekomen IS.
Het Wezen van het Kapitalisme,
Oneindige Meerwaardeophooping en Strijd om Expansie, is met zichzelf in een
onoplos baren strij d geraakt.
De Proletariërs
kunnen dezen trijd, deze oorlogen niet
verdragen. Zij moeten opstaan om aan de vrceselijke onderdrukking en moord te ontkomen.
En zij kunnen aan het Imperiali me slechts ontkomen,
nls zij het Kapitalisme vernietigen.
Dus hun opstand, hun strijd,' is de R.evolutie tegen het
W'e)relclkapitalisme,
de Sociale Revolutie van het Proletariaat, de '\Vereldrevolutie.

•
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Met dit Program zou het internationale Proletariaat alle
onderdrukte en arbeidende klassen met zich mede kunnen
sleepen.
Met dit program zou het dus overwinnen.

.En deze Revolutie is mogelijk, is uitvoerbaar wegens deze
oorzaken:
Het Kapitalisme is rijp voor het Socialisme.
De oorlog heeft den grondslag voor het Socialisme gelegd.
Het Kapitalisme moet zelf tot het Socialisme ovel'gaan, tot
het Staatssocialisme weliswaar.
Dus het Proletariaat handelt in de richting der ontwikkeling del' .•.
\laatschappij, wanneer het het Socialisme sticht.
]~n de materieele en psychische gevolgen zijn voor het
Proletariaat
zoo vreeselijke, dat het tot de Omwenteling
komen moet.
De vernietlging der levende en doode productiekrachten,
de smart, de haat, de honger, het niet eindigende bloedbad,
voeren het Proletariaat tij dens of na den oorlog daartoe.
En het Internationale Proletariaat is in zijn organisaties
zoo sterk, dat het de Revolutie uitvoeren kan.
Het volgende Program zou naar onze meening door het
Internationale Proletariaat aangenomen moeten WONIon:
De Staatsmacht in de handen van het Proletariaat.
De 'Vetgeving door het Proletariaat.
Yerzekering van een Bestaans-minimum aan alle Arbeiders en hen die met Arbeiders gelijk te stellen zijn.
Beheer over en Regeling van de geheele Productie, van
den Handel, het Transport, door het Proletariaat.
Beheer over en Regeling van rle Distributie der Producten door het Proletariaat.
Arbeidsplicht voor Allen.
Annulleering der Staatsschulden.
Ccnfiacatie van de Oorlogswinsten.
Belasting uitsluitend op Kapitaal en Inkomen, de eerste
stij gend tot Onteigening van het Vermogen.
Onteigening der Banken.
Onteigening van alle groote Bedrijven,
Onteigening van den Bodem.
Rechtspraak door het Proletariaat.
Mschaffing van alle Tollen en Tarieven.
Afschaffing van -het militaire Stelsel, Bewapening van het
Proletariaat.

IV.
En aan het Wereldproletariaat is reeds het voorbeeld der
Revolutie gegeven.
De Russische Revolutie is het schitterende voorbeeld voor
het Proletariaat der Wereld.
Want zij heeft getoond dat er slechts twee middelen zijn
om te overwinnen:
De Eenheid van het Proletariaat, van het Nationale en
van het Internationale.
En: de Eenheid in de Revolutie.
Wanneer het Proletariaat nationaal niet één is, dan wordt
het geslagen door de nationale, wanneer het internationaal
niet één is, door de internationale bourgeoisie.
Wanneer het Proletat'iaat niet. voor de volledige Revolutie, voor de volkomen Omwenteling der
kapitalistische
Maatschappij opstaan, en tot de overwinning strijdt, dan
brengt het niet de redding aan het Proletariaat, en aan de
andere uitgebuite klassen, en trekt het alle arbeiders en de
andere uitgebuite klassen niet met zich.
.Maar de Russische Revolutie heeft nog meer geleerd.
Zij heeft den vorm gevonden, waarin het Proletariaat
overwinnen kan: de Raden van Arbeiders (Scviets), in
ieder dorp, iedere stad, iedere provincie, ieder land.
De Raden van Arbeiders, die de geheele economische en
politieke macht hebben.
De Raden van Arbeiders, die het Kapitalisme vernietigen
en het Socialisme stichten, die het Kapitalisme onteigenen,
en aan het Socialisme alle macht en bezit geven, de Raden
van Arbeiders, die het Socialisme economisch en politiek
opbouwen.
De Raden van Arbeiders, die de Vorm en het Wezen der
nieuwe Maatschappij, der nieuwe Monsohheid zijn.
Die nu nog slechts het strijdende, het overwinnende Pro-
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letariaat
in zich opnemen, maar die eenmaal de geheele
Menschheid in zich opnemen zullen.
De Raden der Arbeiders, van den Arbeid en niets dan
den Arbeid, die eenmaal de hoogste, de heilige Lichamen
der Menschheid zullen zijn.
De Eenheid van het Kationale Proletariaat.
De Eenheid van het Internationale Proletariaat.
De Vereeniging, de Organisatie van het Proletariaat in de
Arbeidersraden.
Dat zijn de drie grootste dingen, die de Russische Revolutie aan het Wereldproletariaat leert.
Wanneer het West-Buropeesche, het Noord-Amerikaansche, het Wereldproletariaat één is, de Nieuwe Internationale voor de Wereldrevolutie sticht, Wanneer het Een is in de Revolutie, '\Yanneer het zich organiseert in de Arbeidersraden, en
alle economische en politieke macht aan deze brengt, Dan zal het Internationale Proletariaat de Wereldrevol utie tot de Overwinning voeren.
.
Reeds zien wij in niet verre toekomst, in nabijheid vóór
ons:
de Tieuwe Internationale, de Arbeidersraden aller
landen der Wereld.
Re~ds zien wij voor ons in nabije verte, den Centralen
Arbeldersraad der '\V'ereld.
Reeds zien wij vóór ons de Internationale Arbeider raden,
de voorl~()pers der Nieuwe, Vrije, - der Communistische
Menschheld.

I

HOUD

Hoofdstuk.

I. De Noodzakelijkheid der Wereldrevolutie
11. Geen andereuitweg voor het Wereldproletariaat...
lIl.

IV.

Bk.

1
18

De Uftvoerbaarheid der W'ereldrevolutie. Haar
program

42

Het Voorbeeld der Russische Revolutie

76

V. Samenvatting....................................

t8

