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Rosa Luxemburg en Lenin z i jn ui.t de so cá aa ....-der.lp0::;-:at:i.e
voortgekomen. Beiden 8p~0ldan daarin csn ~elan:>'xlj~eroJ: hun ~cft

fit • . ~ ~

beinvloedde niet alleen ö-e E118Sis,;!w. !~·J.E(;}.l~·; (:..~ ::'·c.l"C;'3:;Jllj a:~'~!e:L-
d ~ be: ~.. h t 'P' - -. .; , .•1...1'.)."". ,.~ •.•i, ·ir~~ .-,,..,-:-:: ;. "-,,.:,."\'Y"')..!. \..-; '1' I -= .::.~' ~.-el e:; ç 'Iv.•..•g~ng, 0 '\1\as v ,:,j.n .•.r~ I.. v.L. .Gv.v __ :~lc•....~~ ,J'".; ~.'~..••.'.••.;.• .j. .1. .~E (.)'-' .L a.eon

werd de op·"ositie-bev;eg';':r;g tGgon he t l't:"·:·:)::.:;;i··~~GCgfloy:r.b0:,';"f1C8:ï:"d. ~at.
be i den ve rbond , was de g~!:;'6en8Ch?~::..pfj:i~i~.0,;: :ci;j:i tegen hst l'efOI'mÜlme
der vooroorlogsche tijd en t egori riet O:l<),lÁ\ï':'ni 0r.18 der 8coiaal-d.emo-
cratie tijdens de oorlog. Iv.~aardeze 8Jül'i.;jd. wer d tegelijicer·tijd be-
geleid door de meeningestrijd tusschen Luxemburg en Lenin over de
weg de r revolutie. En daa r de tactiek zich niet van het principe
Laat sche Lden , vond te:lGlot'~H evensens een principieele meern.ngs.;
strijd p18.ats ove r de Lnho ud en vorm der nieuwe a rbe äde rabewe gäng ,
der rcvo l ut ie en van de d.ic t a't uu r van" het proletariaat.

Al is het ook ber.en d, dat Lonin en Luxemburg doodsvijanden
ven h t revi s f.on Isme waren, dan i8 het' tegen.woordig toch udt e zs t
mosi15. jk) zich een wer~el i jk boel d .van de ve r sch i l Len t uaschen bei-
den -1;0 vc rmcn , Wel heeft in de loopv·çl.n de Laa tat.e tien jaren de
De:n5.·3 InJc,G rnat io "8.16 in ve rband met .zijn interne politieke crisissen
di;':.~Ji;jls de naam van Rosa ï.uxemburg gebruikt ·en ·Irii."sb:::.-ui.kt;speciaal
in de Cü.Tfl];;8.g:1.0S t e gen het "oontra.-revolutionaire.L:1bcemburgismelf,

maar das.rdo or is noc h het werk van Luxembur g mee.".r.'b.$kendgeworden, ri.r'
n och z,:ijn de verschillen d Ie zi.j met ï.enä n had werk~J.iJkblootgelegd.
AlgcT!!.esn houdt men het voo r beter het verleden te Lat cri rusten, en,
zeGels eene de Duitsche Sociapl-democratie ",e~en8 geldgebrek" wei-
gerde het werk van Rosa Luxemour g te pub.l i.cee z-en, ZOO near t ook de
Derde Internationale het door Clara Zet kl n geg'"3ven'ivoord.) ·haé •.r .werk
bekend te maken) gebroken.. .

Maar overal waa r de concurrent ie t e ger, de Derde Lnt o ma.,
tiona.le naar vo re n. komt, hot:.q.·tmen er van) zich op Roaa I.l!XSr.:::;\.;'l'g
te beroepen. Zelfs de-so·ciaé:Ü-d(~mocra"j~~0,ie"vaa.x ei::".:x·~;lo~.'s ?-:f'nqcg, .
om met liefde en weemoe-d over de· "dwaLends :{'i1'olu:r.:i: naa re " L; snre ,.. . - . . ..•.

Op blz. 16 onderste' regel. staat : niet '~5g;:~D"hun
niet tegen hun waa rdsn ; .: '." .
Blz. 20 iJoetnootT2)lnoet.zj:jn: yoó-tioot,(4).
Voetnoot (6) op blz. 23 loopt door o~')Iz. 24.
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ken) die meer-wo~d ale "het slaoht-offer van haar "vurige
aard") dan als dat van de b~htige gewetenl.ooshe-idvan de hand-
langers van partijgeno?t Noske. En zelfs daar} waar men) zooals b.v.
pij de door Trotzki beinvloedde beweging) zich na de met de beide
rnte~ionales opgedane ervaringen zoogenaamd inspant) niet alleen
om een werkelijk revolutionaire 'oeweging op te bouwen, maar waar mei
zich ook gelijktijdig de lessen v~n net verleden ten nutte wil maken)
zelfs daar reikt de studie van Luxemburg en Lenin niet verder) dan
het terugbrengen van hun tegenstellingen tot de strijd om het natio-
nale vraagstuk) en hier nog oijna uits~uitend op de tactische proble-
men betreffende de onafhankelijkheid van Polen. ~aarbij doet men nog
zijn best deze tegenstelling zijn scherpte te ontnemen) hem te iso-
leeren) en hem met de) met alle feiter. in tegenspraak zijnde bewering)
dat Lenin wit deze strijd als overwinnaar te voorschijn kwam) te be-
slissen. ;

De stri jd tussohen Luxemburg' en Lenin aver het nat ionale
vraagstuk kan niet van de andere problemen) die beiden scheidden) wor-
den losgemaakt. Deze vraag is met alle andere ~ragen der wereldrevolu-
tie ten nauwste verbonden, en hij is s~echts éen van de voorbeelden
der principieele verschillen tusschen ~uxemburg en Lenin) of tU8schen
de Jacobijnsche en de werkelijk ~~lMtx~ma±xg %~vocxt~g proletarische
opvatting van de wereldrevolutie. HQudt men b.v. de opvatting van
Rosa Luxemburg tegenover de nationalistische avonturen van de 8talin~
periode van de Derde Internationale voor juist) dan moet men hem ook
tegenover Lenin als juist beschouwen. Hoezeer de politiek van de Der-
de Internationale zich sinds de dood van Lenin ook mag hebben veran-

v de rd, met betre.kk.in..gtot het nationale vraagstuk is hij echt leninis-
ti-s-Q-h.-&e-W..even.Een Leninist moet noodzakelijk tegen Luxemburg stel-
ling nemen. Hij is niet enkel haar theoretische tegenstander) maar
haar doodsvijand. De ~uxg~he opvatting sluit de vernietiging
van het leninist Lsohe-bolsjewisme in zich) en daarom kan iemand die
zich op Lenin beroept) niet tegelijkertijd Ro~a_Luxembuxg voor zich
opeischen.

•

è Tegen het reformisme.
De 9,ntwikke1ing van ijetwe reLdkapi t aLäsme, de imperialisti-.".-"

sche ontplooiing) de voortsohrijdende monopoliseering van de produc-
tie en distributie) en de daar~ee verbonden hoogere winsten) maakten
de tijdelijke vorming van een bovenlaag in de arbeidersklasse moge-
lijk) evenals het doorvoeren van de sociale wetgeving en de algemeene
verbetering van de levens-standaard van de arbei dera; wat alles leidde
tot de ontwikkeling ván het revisionisme en tot het indringen van het
reformisme in de arbeidersbeweging. Het revolutionaire marxisme werd)
als zijnde in tegenspraak met de feitelijke kapitalistische ontwikke-
ling) verworpen) en de theorie van het langzame ingroeien in het soci-
alisme) langs democratische weg) daarvoor in de plaats gesteld. Door
de door deze omstandigheden mogelijk gemaakte groei der legale arbei-
dersbeweging werden groots deelen der kleinburgerij voor haar gewon-
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nen) die hierin w81~ra d~ g2e~t~l~~k~ l?id~Lg 0va.~n8men en de materieele
vo orde e ï en van J.8 bStUl:I.:1.c: P(),:::·;~(;.:1 .~~. cc;:)t:;~r2~::D~ rJ.'::.s:LJenmet de uit de
a.rbeàde rs naar bovon ~};~'or,Ln.'~::, D~., :':8; \).lrL'fc va.u dc-:vor l ge eeuw had het
r ef o rmisme z ic h ove .r è.i":: heei o 1~,n:i.C Wç,'(, en ~.C01.· t S :63'(; ten. De tegenst and
tegen deze on-'..;w:kkelinL ei,:?' Lh,;c:il.i._',ct.i.8c,~1eb8V'it;g"(;~:'lgdoor de z v g . Ilortho-
doxe+Marx i e't en , met Kcit sk ; 0',)022..0.:'-'. C~..:.C ~~cC'~'G ';'1:3,)1' dan een tegenstand
in de frase was, werd (.0'''';: Jp.Jcd:·,G ::Cc.'.S80.~.)6·)2Ch..-,pgë-;-3venen van de meer
bekende t.he oret i c j, ui t C.':,3 t', jd z~~ 1 oe :.187lCl v e : H08a Luxemburg en Le-
nin als de beLangr i jk at e n te noeme..e, (:~'.3 ..ui, st r ijc onverbiddelijk) en
spoedig ook tegen de "or-thodoxen" l..d·~8tredcJ.l., in het be Iang van een wer,
keI ijk revol ut :;"onair8 a r oe î de r sbeve g.n g.

Van alle aanvallen op l'lü: 1'tvis:Lo;1:8rue waren wel die van Rosa
Luxemburg de krachtigsten. In haar polemiek 'tegen Be rn at.e m a "Bozi a.Lre-.
f orm ode r RevoLut i on" (sociale hervor-ming Ü~I' revolutie) wees zij er, te-
genover het gedaas van de zuivere vret t Lghe id , er opnieuw op) "dat de
uitbuiting van de arboidersklasse a~s efn economisch proces niet door
wetteli jke bepalingen bi.r.nen het raam de r bu rge r l a jz.e maatschappi j kan
worden afgeschaft of verzacht. it. IlD'3so c+a Le he rv ormj.ng j " verklaarde zij,
"beteekent niet een ingrijpen in de kapj.~alistische ujtbuiting) maar
een normalisatie (gelijkmaking) een o~d8ning Van deze uitbuiting in
het belang van Je kap': t at i et ische maat óchappi j zelf." "Het kapitaal ft)

ze gt Rosa Luxemburg, "bewee gt n Le t naar ::1C,tsoc ial .i.sme, maar naar de
ineenstorting, en op deze Lneens t or t a.n g moe t à.'3 a rbo ide r ekLas se zich
instellen; niet op de hervorming, rna ar op de r evo Lut i.e ;" Daarom hoeft
men echter niet af te zien van de actueele problemen. Ook het revolu-
t ionaire marxisme st rijdt V001' ve r be t e r i.ng van de levensstandaard der
arbeiders binnen de kapitalist t achc maat ec happá j . L1 tegenstelling tot
het revisionisme echter, Lnt e re s sec rt net zi ch er veel meer voor hoe
wordt gestreden) dan ws.arv oor wordt geat r eden . Voor het marxisme gaat
het in de vakve r ecn.t gjngb- en do poli Je rek c st ri jd om de ontwikkeling
van de subject .ieve voorwaarden V2n dJ; a rbe i de r e re vo Lut Le, om het aan-
wakk.e-ren van het r evo Lub Iona.ir e kLas sonbewus t z t jn, De grove tegensten-.
ling;t1hervoITlling of r evo l ut î e ! , :i,8 fOE'C) dcz e ~8go~stelling moet in
het licht van het he ej e maa.tsc he.ppeI:'..p'. proces worde n geplaatst. Het
einddoel) de pro Let ari eche re vot ut ie mag n Ie t door de strijd om de
eischen van het oogenblik wor don vers".;.J.i:·c.. Vy d8:;:,g8~.i jk e wijze bestreed
ook Lenin eenige tijd later hc~ rS7j.si0uisme9 oek voor hem waren de
hervormingen sLecht.s bij pr oducs en van cie op de verovering van de poli-
tieke ~acht gerIchte strijd. Beid0~ wa~sn over h0t algemeen ensgezind
in hun strijd tegen de 0ntaardi.ng van de maI'xiBtiBche beweging en
stelden zich op de bodem van de revo Luti cna i re st r Ljd om de macht. Ze
kwamen voor het eerst als tegenstanders t.e gcnove r elkaar te staan) toen
de russ ische toe st ande n, voor) tij dans en !KR na de re vol ut ie van 1905
de revolutionaire stri~d o~ de ma.ch~ to~ ee.n br~ndend en actueel vraa~
st uk maakt en) dat c Oj~0 reet moest worde n bean t woord . De st ri j d die '\jus-
echen Luxemburg en LenLn ontb ran dde , draaide allereerst om tact ische
problemen, om vragen van de ongan i.aat.Le en om be-t.nat-ionale._vraag.stuk.
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Over he~ na~iona~e vraagstuk.

Len i +» ste rk oe lnvlo ed doo r Kaut sk y) geloof de evenal s de ze)
dat de nationale ()nafhankelijLheidsbewegingen als vooruitstrevend moes-
ten worden beschouwd, omdat "de nat ionale staat de beste voorwaarder.
voor de orrt w ik ke l ing van het kapital r eme garandeert 0" In zijn polemiek
tegen Rosa Luxemburg over het zelfbeschikkingsrecht der naties) be-
weert hij) dat de eisch van het zelfbeschikkingsrecht daarom revolu-
tionair zou zijn) "omdat deze e is ch democratisch is en zich in niets
van de overige democrat ische e ischen ondersche idt. 11Ja) 11 In ieder
burgerlijk nationalisme der onderdrukte naties") beweert hi j , "1igt
een democ r at ische inhoud tegen de onderdrukking besloten) en deze in-
houd ondersteunen v.Jij onvoorwaardeli jk . 11

De houding van Lenin met betrekking tot het zelfbeschikkings-
recht was - zooals ook uit andere geschriften is te zieno- dezelfde
als die tegenover de democrat re . In zijn stellingen ov e r : "De soc i a Li.s-
t .i s che rev o I ut ie en het z eLr be schikk ings recht de r nat ies '", zet hi j
u i t eer; , "dat het vo Lkor.e n fout zou zijn) te denken) dat de strijd voor
de derr.ocratie het proletariaat van de socialistische revolutie zou
k unr.e r; afhouden. Cmge kee rd , zooals het zegevierend socialisme dat niet
de volle democrati.ie ve rwe zenl ijkt onmoge.I ijk is) zoo kan zich ook het
proletariaat) dat niet een alzijdige) crrsequent revolutionaire R rijd
voert voor de den.c c r a t i e , n ie t tot de overwinning op de bourgeoisie
voorbereiden." Zee zijn vo or LeLi:1 de nationale bewegingen en oorloger.
niets anders dar bewe~ingen en oor10ge~ voor de democratie) waaraan
het proletariaat moet dee t ner.e r., want voor herr, was de st rbjJi voor de
der.:ocratie i:':T:ers de noo d zak e Li jk e vr-o rwaa rde voor de strijd voor het
ao c ä a l t sme . "Als de s t r i jd vcc r de demo c ra t Le mo ge l i jk iA) 11so h r i jf t
tij) "dar: i8 ook de cc r l c g voer de derr.oc rat i e n.o ge l a jx ;" El: zoo zijn
voo r her; dan ook 11 in een we r'ke I i jk nat ionale 00 rlo g de woorden 'v e r-

de d i g in g çvar; het vade r l arid ' velstrekt geen bedrog") Le rn n is in zeo In
~eval voor de verdediging. "Vo cr zoover de bourgeoisie del' oride rd r ukt.e
nat ie..2t e ge TI de onde rdrukker.cle ve c ht ) 11 ac h r i jft hi, r. "vco r zoove r zi jn
wij ~~ altijd) in alle gevallen; beslister dan allen daarvoor; crr.dat
wij de onverschrokken en de consequente vijanden van iedere onderdruk-
king zi jn . 11

Aa:_ dit st and pun t zijn beide) Len i n tot het laatste oogen-.
blik en het Len i erce tot he den , trouw gebleven - zoolang het niet de
bolsjewistische partijheerschappij zelf in gevaar brach~~ Enkel een
kleine verandering werd aangebracht. Waren voor Lenin voer de revolu-
tie de nationale bevrijdingsoorlogen en -be~egingen een deel der al-
Gemeene de moc ra t ische beweg.i ng j.i na de rev ol ut ie woerden zij een deel
van net proletarisch revol ut ionai r we reldproces .

Di t , hier eas.e nge va t t.e standpunt van Lenin scheen Rosa Lu-
xernbur g vo Lkorr.en fout toe. In haar t .i j den s de oorlog verschenen l1Ju_
n ius b roc hu.re " vat zij haar eigen standpunt als volgt sarüen:l1Zo01ang
er kapitalistische staten bestaan) vooral) zoolang de irr:perialistische
wereldpolitiek het inwendige en het uitwendige leven der staten be-
paalt en v orrrt , zoolang heeft het nationale zelfbeschikkingsrecht
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,met zi j n oorlogspract ijk 'zooals t'ijdens de oorlog) niet het gercngs t e
gemeen ..... In het tegenwoordige imperialist ische milieu kunnen in het

, geheel geen vnat t cnat e verdedigingsoorlOgen meer voorkomen en iedere
'soc"iali8tische politiek) die van dit bepaalde historische)niveau af-
ziet, die zich midder; in de were l dmaal st room enkel door de geisoleerde
gezichtspunten van een land laat leiden) is van begin af aan op zand
gebouwd. "

Aan deze opvatt ii~g hield Rosa Luxemburg tot het' einde toe
~ast) niet tot de geringste concessie tegenover Lenin te bewegen; en
na -de Russischè revolutie eh de daadwerkelijke doorvoering van+de poli-
tiek van het zelfbeschikkingsrecht der naties) vraagt zij opnieuw in
haar werk over de "Russische Revcl ut i e!", waarom de bolsjewiki toch

•. niet zulk een hardnekkigheid en starre consequent is aan de parolen van
het zelfbeschikkingsrecht vasthielden) daar dit toch 11 in volkoment e-
genspraak tot hun overig politiek centralisme} evenals tot hun handel-
wijze) die zij tegenover de overige democratische grondvragen hebben
aangenomen) staat ..... De tegenspraak) die hier naar voren springt) is
des te onbegrijpelijker) waar het bij de democratische vormen van het
politieke leven in elk land rnde rdaad ornvho ogat belangrijke} zelfs
onmisbare grondslagen van de :sooialistischépolitiek gaat) terwijl het
fameuze :ezelfbeschikkingsrecht I der naties niets dan kleinburgerlijke
fraseologie en humbug is."

Rosa Luxemburg ve rklaart zich' deze ve rk.ee rde ".nat.ionalitei-
ten-polit iek van Lenin als 'een !\soortopportunismè'\ om.ttde vele vreem-
de nationaliteiten in de schootvari het Rtis-sische Rijk aan de taak
der revolutie te kLute'tere n", overeenkomstig het opportunisme 'tegen-
ove r de boe ren) "wie r landhonger gest il d werd doo r het parool van de
dire ó t e in bezit neming van de aan de adel toebehoorende grond en bo-
dem en die daardoor aan de vaan van de revolutie moesten wor deri ge-

'kluisterd." In beide gevallen is naar haar meé ni ngYde berekening er
he.La.ae.vvo.Lkome n naast. In t egenst eI I ing met de verwacht ingen de r bol-
s jewrk i ..... )benutte de eene na de andere van de (bevrijde) "nat te e '
de pas geschonken vrijheid om zich als doodsvijandin van de Russische

--' ,.. revolutie t egcn haar met het Duitsche imperialisme te verbinden en
onder deze bescherming de vaan der contra-tevolutie naar Rusland zelf
te voeren ..... Weliswaar zijn het niet de "nab ie e ' die deze reactionaire
pul i t iek voerden) maar alleen de burge rli jke en kleinburge rli jke klas-
sen) ... ' .d ie het nationale zelfbeschikkingsrecht in een werktuig van
hun cont ra.i revoj ut ionai re klas sepoli t iek dede n ve rkee ren. Maar .....
daarin ligt Juist het .rtopi s ohc.kje änbuz-ger.l ijk "karakte r van deze na-
t ionali 8tü:che frase, dat,'hi j' in de rauwe werkel i jkhe id de r klassenmaa t-
schapp i j ..... zich eenvoudïg in een middel der burgerlijke klassenmaat-
sohappij ve ra nde rt ." Dat de bols jewiki 'de vraag de r nat ionale be st re-
vingen en afscheidingstendènsen midden in de revolutionaire strijd
wierpen, neef t volgens Rosa Luxemburg "de groot st e .ve rwar r ing in de
rijen van het eooi áj i sme geat icnt ; ..... Debolsjewiki hebben de ideolo-
gie gel eve rd , die de' vel dtocht de r cont ra-"revol ut ie heeft gemaskeerd)
zij he~ben de positi8 van de bourgeo{~ie ~ersterkt en die van de pro-
Le t a.rLe r a verzwakt .... ; .'De bol a j ewik L was het beschoren) met de frase
van de :zel,fbeschikking de r nat t es, koren op de molen der cont:ra':'revo-
I ut .ie te ieve ren en daarmede een ideolo gie n iet enkel voor de ned:fJ:.nile r-
ping der Russische r evoLu't re zelf) maa.r voor de beraamde contra-revo-
lutionaire liquidatie van degeheele wereldoorlog te levereri.It("Die
Russische R6volütion").
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Waarom) om opnieuw met Rosa Luxemburg te vragen) legde Lenin
zich met zulk een hardnekkigheid toe op het parool van de zelfbeschik-
king der naties en dat van de bevrijding der onderdrukte volkeren? Zon-
der twijfel is dit parool in tegenspraak met de eisch van de wereldre-
volut ie en evenals Luxemburg had ook Leni.n belang bij het uitbreken der
wereldrevolutie) omdat hij) zooals alle Marxisten uit die tijd) er niet
aan geloofde) dat Rusland) als het op zich zelf was aangewezen) zich
revolutionair zoo kunnen handhaven. In overeenstemming met de uitspraak
van Engels: "Als een Russische revolutie tegelijkertijd een Europeesche
proletarische revolutie doet ontstaan) dan kan het huidige Russische
gemeenschappelijk bezit tot uitgangspunt van een communistische ontwik-
keling dienen) 11 was het voor LenLn niet alleen duidelijk; dat de bol-
sjewiki in Rusland de macht moesten veroueren) maar ook) dat de Russi-
sche revolutie tot Europeesche- en daarmee tot wereldrevolutie moest
worden) wilde zij naar het socialisme leiden. Vit hoofde van de door
de wereldoorlog gegeven objectieve situatie kon Lenin zich evenmin als
rtosa Luxemburg voorstellen) dat Rusland zich tegenover de kapitalisti-
sche machten staande zou kunnen houden) aIR de revolutie niet haar .
voor-tae t t Lng in West-Europa. zou vinden. Het was voor Rosa Luxemburg
zee r onwaarschi jnl ijk) dat "de Russen zich in de ze heksenketel zouden
kunnen staande houden)" en dit niet alleen uit hoofde van haar ervatin-
gen met- en haar wantrouwen tegen lieden als Lenin en Trotzki en hun
dwaze fraseologie van het zelfbeschikkingsrecht der naties) hun con-
ceRsie-politiek tegenover de boeren) enz.) niet alleen wegens de im-
per i a.Liat i ache aanvallen tegen de Russische revolutie en nog veel min-
der vanuit een standpunt dat door de sociaal-dBmocratie gepropageerd
werd) die statistisch bewees) dat de achterlijke economd.sohe ontwikke-
1ing van Rusland noch de revol ut ie ~-c.htv:aaxdigde) noch het sociali s-
me toeliet) maar in de eerste plaats) zooals ze vanuit de gevangenis
-s oh.ree f , -"omdat de sociaal-democ-xatie in het hoog ontwikkelde Westen
uit h0ll~jamm~xlijke laI~n bestaat) en de Russen) rustig toekijkeld)
z.uj.Leri lat en doodbJ..o..e.den.11 Zi j i s vóór de bol sj ewi sti sche revolutie)
hoe zeer zij de bolsjewiki ook vanuit het oogpunt van were Ld-c re voLu-.
tionaire noodzakelijkheden bekritiseert en ze probeert hun terugtoch-
ten steeds tot het te kort schi~ten van het West-Europeesche proleta-
riaat terug te brengen. "Ja)1l schrijft ze in een brief aan Louise
Kaut sky : "nat uur Li jk maken de boLa j ewiki het mij nu ook niet naar de
zin met hun vredesfanatisme (Brest Litowsk). Maar tenslotte ..... zij
dragen niet de schuld. Zij zijn in een noodtoestand) hebben alleen de
Keus tusschen twee pak slaag en ze kiezen het kleinste. Verantwoorde-
lijk zijn anderen) dat van de Russische revolutie de duivel profiteert.1l
En in haar vlerk IIDe Russische RevoI ut ae " re.chtvaardigt zij de bolsje-
w ik i opnieuw: "Mogen de Duit sche re geeringssoc ial isten huilen) dat de
heerschappij der bolsjewiki een caricatuur is van de dictatuur Van het
prol et ariaat. Al s zi j het was of is) .:dan al Le en , omdat ze jui st een
product was van de houding van het Duitsche proletariaat, die een ca-
ricatuur van de socialist ische klassenstrijd was ,11

Rosa Luxemburg stierf te vroeg om te zien) dat de bolsjewis-
tische .politiek) al hield hij ook op de revolutionaire beweging te be-
vruchten) toch in staat was) de heerschappij der bolsjewiki in het raam
van he t at aa t skap it a'l i sme te verzekeren. "Blijft de Duitsche revolutie
uit 11, schreef Liebknecht vanuit de gevangenis (IINachlass"); in overeen-
st emming met Rosa Luxemburg) "dan bli jft voor de Russische revol ut ie
de keuB: revolu~naire ondergang of een smadelijk leven van schijn en
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bedrog." DE: bo l s jew i.ki kozen het laatste. "EZ' zijn iY).·Rusland c omn u..
niste:::"; schrijft Euge n Vari;él in 1921 i:-.•.zijn boek overflDe econom iso h..
politieke proble~en vaL de ~rcletarischa dictatuur" (Die wirtschafts-
po l Lt r sche n Pro bj erne de rjpr oj e t a r i ac her; D'ikt a t u r }, "d i ev genoe g hebben
van het Lan ge 'vachten cp de Europee sche revol ut ie en zich. def init ief
op ee~ geisoleerd Ruslapd willen inrichten. Met eer:. Rusland;~~t de
sociale revolutie der andeZ'e lander: als ee~ vQor he~ vreemde. aangele-
,~enheid zou beschouwen; . .. zouden de kapi tal ist Lsch e landen wel is
waar L"l v re de j ievende nabuurschap kunnen leven., Zulk e en afsluit ing
van het revolutionaire Rusland. zou de garig der' wereldrevolutie vertra-
ge n ." ..

De nationaliteiten-politiek van Lenip ~eeft de heerschappij
der bolsjewiki niet uitgeschakeld. Weliswaar zijn groote gebieden af-
;escheidenJ;ebleven) en tot reactionaire.staten geworden) maar hechter
dan ooit is de ~acht van de bolsjewistische staat. Schijnbaar heeft de
Le n in i at ische lijn voor Rusland zij.n juistheid bewezen; en Waren de
waa r sc huw à n ger, van Ro s a Luxemburg ongegrond. Dit echter alleen in zoo-
verre als het om de machtspositie van het bolGjewistische staa~sappa-
r aa t gaat; echter in geen geval vanuit het standpunt der we rej crevoj u..
tia ~ezien; het stAndpunt dat de grondslag vor~de van de strijd tusschen
Luxe~burg er: Lenin. Wel bestaat het bolsjewistische Rusland nog) maar
niet als dat) wat het was in het begin; niet als uitgangspunt der we-
reldrevolutie) maar als een tegen haar. ge r ic ht bolwerk. Het Rusland;
dat Rosa Luxere bu r g en ieder re vo l ut ionair ne t haar had gevierd;. is te
6ronde ge gaan; wa.t ge.bû eve n is) la een Rusla::-~d): waarvan Rosa Luxen.ou r g
roe;:-ls L~ lS18 ir.. de "Spartacw;brieven" kon vreez.ên:·IIAls .e en onheil-

• spa Ll end spook nadert ..... een bondgenootschap de r bol s jew ik i .met Dui t ECh.
land. Een ve r bond 'der bclsjewiki n.e t het Du it sc he i;y;perialisme; zou de
meest verschrikkelijke moreele sla~ zij~ voor het internationale socia-
1 iS:;-_6 •••.. Het :le ~rote8ke pa r i n g t us ache n Le ni n er: Hi:0de::J.burg zou de
n.o r eej e Li ch t b ro n in het Oosten z i j:', u.i t gedoc f d ..... socialistische re ,
vo l ut t e o nde r vvo ogd i j var: ne t du i t sc he ir::perialis:-..':e dat zouh<3t
m~~Bterachtig8te zijn wat wij no~ konden beleveL. En bovendier: zou tet
z i jn ..... zu ive re utopie ..... Iece re po l i t iek e on de r gang der bo l e jewi k i
in een e':'rliji~e-_ strijd te;er"de ove rmac ht er~ warrgun s t vvar; de histori-
sche situatie; «e : te ve rk ie ze n boven de ze more e j e ondergang." _

. Al _iA .ie Lan gdu r i ge vr-iendsohap van het len j..n):s'tisphe .Rusland
met het Hindenburg-Duit8chland ook tijdelijk ve r t ro ebeLd, al.geeft de
bo Ls jew Ls't Lácae c':'ictatuur er t e genwoo rdi g ook de voorkeur aan op de
f r an so he ba jor.e't t er; in het bijzonder e r; op de voLkenbond ti r. het alge-
i'Leen te ct euneri j da r, brengt 'hij tegenwoordig toch openlijk in pr ao t i jk
waarvoor hij-het in principe al steeds heeft opgenomen en wat Boecharin
op het Yi~rde 0ereldcongres van d~ Korrintern op de ~olgende duidelijke
wi j ze u i t d r ukt e : "Er be st aa t geen' p r inc .ip i ee I ve rschil t us sc he n een
l~er:.ing eL een militair verbond. Wij zijn reeds zoo gegroeid; dat we
Bec Kilitair verbond Ket een andère bo~rgeoisie kunnen sluiteri; OK door
r.~icLlel var; deze burgerlijke staat een ander bu r ge rdor, neer te slaan."
Bij deze vorr:: van landsverdediging) d vw v z . een.milit.air verbond met
bur ger Li jk e staten is het pl i c ht der pa rtLj geno ot en van een land dit
blok Daal' de ove rwi nn i.n g te he Lpe n voeren." '.

In de groteske paring tusschen Lenin en Hindenburg) tU8Rchen
de ~a~italistische- en de belangen vari de bolsjewistische rrachthebberA)
weerspiegelt zich dan ook de teruggang van de wereldrevolutionaire oolf)
cl:i:e nu nog niet is afgeloopen. De zich om Lenins naam sc ha reride arbei-
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dersbeweging is een speelbal van de kapitalistische politiek en tot
geen 'enkele revolutionaire handeling in staat. De tactiek van Lenin)-
'-de uitbuiting van de nationale bewegingen voor wereldrevolutionaire
doeleinden - hee I't geschiedkundig bewezen verkeerd te zijn .De waar-
schuwingen van Rosa Luxemburg waren ge re cht vaa rd igde r , dan haar ooit
aanganaam kan zijn geweest.

De "bevrijde" nat ies vormen een fascistische gordel rondom
Rusland. Het "bevrijde" Turkije sl ac h't , met de het door Rusland gele-
verde wapens) de communisten af. Het in zijn nationale bevrijdings-
strijd door Rusland en de Derde Internationale gesteunde Ohina (1)
worgt zijn arbeidersbeweging af rlaaT het voorbeeld der Parijsehe Oom-
mune. Duizenden en nog eens duizenden arbeiderslijken bevestigen de
opvatting van Rosa Luxemburg) dat de frase van. het zelfbeschikkings-
recht niets anders dan "kleinburgerlijke humbug." is._

Hoezeer de "strijd voor de nationale bevrijding een strijd
voor de democratie is") bewijzen wel de nationalistische avonturen
van de Derde Internat ionale in Duit achj and , ,çiie'ook tö~ de voorwaar-
den voor de fascistische zege behooren. Men heeft dS~~~beiders zelf
tot fascisten opgevoed) doordat men tien jaar lang met Hitler gecon-
curreerd heeft om het werkelijke nationalisme. En naar aanleiding van
het Saar- pl ebi seiet vi e rt Li twinow in de volkenbond de ove rwinning
van de gedachte van Lenin inzake de zelfbeschikking der volkeren.

De houding van Lenin tegenover het nationalè vraagstuk en
het daarmee verbonden oorlogsprobleem is) buiten de uit het leninis-
tische oppo rt un i sme voort vl oe iende inconsequentie) tegelijkertijd vol
tegenstrijdigheden. Gedurende een imperialistische oorlog moet) vol-
gens Lenin) het proletariaat voor de nede rLaa g van het eigen land
zijn. Heeft deze' plaats gehad) dan moeten "de a rbe iders wederom hun
bourgeoisie ondersteunen in zijn strijd'voor de nationale bevrijdi~.
En als dan de "oride rworpen nat i e " met behulp van het proletariaat weer
tot een gelijkgerechtigde natie geworden is) dan hebben de arbeiders
opnieuw de landsver-dediging af te wijzen.' Zoo waren dan ook 1914 - 1918
de bolsjewiki wat Duitschland betreft tegen de vaderlandsverdediging.
1919 - 1923 waren zij vóór de. vaderlandsverdediging en de nationale
bev r r jd i.ng van Duitschland. Nu) nu Duit aont and , dank zij de hulp van
het proletariaat weer tot een imperialistische macht is geworden) nu
zijn z~j opnie uw tegen de vaderlandsverdediging.in Durt schäänd' .••;,:.".-
en e rvoo e dn 'Frankrijk en de andere) voor het moment met Rusland sym-
pat h Ie aee rerrde landen. En morgen) -- waartegen of waarvoor zij morgen
zullen zijn) hangt van de machtsconstellatie vOQr de toekomstige we-
reldoorlog af) die Ruslànd als bondgenoot van deze of gene machtsgroep

,zal zien. Dat dit niets met marxistische klassenstrijd heeft te maken)
dat be ijverde- Rosa Luxemburg zich om aan te t ocne n .

Lenin was een practisch politicus. Wezenlijk onderscheidde
hij zich van de theoretici van de Tweede Internati~nale alleen als
tacticus. Dat wat de eenen langs democratische weg wilden bereiken)
probeerde hij langs revolutionaire weg te verk r i j gen ; niet met de bek
in het pa rû.emen t , maar met geweld op het werkeLi jke veld van de klas-
senstrijd wilde hij voor de 'arbeiders het soc Lal á eme bevechten. Doo r
middel van zijn part i j '.wilde hi j de revol ut ie voor de massa "s maken)
doordat de part i j de mas sa IS, voor zic h won. Dév,roacht moest in handen
van de bolsjewiki komert) dp~at de russische uitgebuitenen bevrijd zou-
den kunnen worden.

(1) Zie ook: "De ontwikkeling van de buitenlandsche polit iek van Rus-
land, 1917 - 1935") dat vele hier aangeduide gebeurte-
nissen iets uitvoeriger beschrijft.



-IC -

bracht) \/':11 het tot soc i aLi sme geraken. Sier tnt.e re s see r t ons echter
allE:eL) datde bo l s jew ik ; met behulp 2aL de bo e re ie.a s ca aO.n de mach t
konje~ ~o~en. E~ verder) dat zij meenden) dat het voldoende was de
politieke en,econoEiGcte comman~oplaatsBL bezet te hebben) om) ffiet
een j u i s t e politiek) [laar he t soc i.a.Li sme te kcne n . Wat door achter-
1 i jke toestanden aan de bol s jew ik i was op;:;edrongen) de mee st ve r r e ,
.;aande centralisatie var. alle macht en de gedane concessies aar" de
boeren) dat.. ... scheen hen toe als hun eigen; verstandige) succes-
volle politiek) die zij ook internatioqaal dachten aan ~e wenden.

Lenin had de bewegingswetten van de russische revolutie
reeds lang voor de uitbarsting met groote d~idelijkheid vooruitgezien
en zijn gei:eele theorie en pract ij}: was cp de ze russische toestand in-
~est81d. Daarvandaan zljn op de spits gedreven centralisme) zijn be-
81 iste opvatt ir:r;g over de rol van ..de partij) zijn aanvaarden van de
~ilferdin;sche social isat ie-~deeen en ook zijn at eI j i ngname tegenover
~:et nationale vraagstuk. Al kon Rosa Luxemburg ook) als kenner van de
russische toestanden) de politiek van Lenin heel goed begrijpen) en
de grondslag daa rvarr. uitstekend ma.rxá at i ech c.crrt Lede n , ook al kon zij)
zoolang ce boLs jew ik i inderdaad een revolutionaire kracht voor de ge-
hoeIs wereld waren) dit alles als onvermijdelijk op de koop toenemen)
zij keerde er zich toch met alle macht tegen) dat men uit deze speciaal
russische situatie een recept wilde maken om de wereld::evolutionaire
taaie var, de arbeiders op te lossen. "Het gevaarl ijke begint daar) 11-
zegt zij van de politiek van Lenin - IIwaar de bolsjewiki van de nood
e er; deugd rr.aken , en hun) door deze noodlott ige voorwaarden opge dwonge n
tactiek theoretisch in alle onderdeelen vastleggen en het aan het in-
ternationale pr oj.e-t.a.ni.aat al s toonbeeld van socialistische polit iek
te •.' naboo t a in g willen aan beve Len." (I1De Russische Revoj ut i e "}.

Waar het verbond tusscnen boeren en arbeiders inderdaad) in
ave ree ns t erm ing r.e t de ve rwacht ing van Len in) de bols j ewik i de rc.acht
in handen had ge speel d , st e l de hi j het ve rloop van de werel dre vo l ut ie
zich nu ook als een so ort ge j ajk proces voor) zij he; ook op grootere
schaal. De onderdrukte volkeren waren in de eerste plaats agrarische
naties en de Corn~unistische Internaticinale poogdu in haar boerenpoli-
t t ez inderdaad de a gra r i s che en de arbeidersbelangennaar de wereld-
reaatstaf sacen te vatten) 6c ze) h~t russische voorbeeld volgend) t~
genover net t.api taal te stellen) en dit zoo in wer e j dmaat staf te over-
winnen. De nationale bevr~jdingsbewegingen in de kolonien en die van
de nat ionale minde xhede n in de kapi t aji st ische landen te onde r st eunen,
was eveneens belangrijk voor de bo Ls j ew ik i , omdat daardoor de imperia-
listiscie ~nterventie van de kapitalistisGhe landen in Rusland ver-
zwakt wer d c .

De wer eLdrev oLut ie laat z iGh eaht e r n iet als een ve rgroote
copie van de russ ische revol ut ie beha.nde Len . De avonturen van de COlY_-
~unistiEche Internationale in zijn pogingen) om zich in een arbeiders-
en boeren-Internationale om te zetten) zijn als misgrepen bekend; zij
bevorderden niet de revolutionaire beweging tegen het kapitalisme)
maar verscheurden hem. Alles wat ~~hiermee kon worden bereikt) was de
beveiligiug van de bolsjewistische staatsmacht in Rusland) door het
winnen van een lange historische adempauze) die tot de ontwikkeling
van een russische en internationale toestand leidde) zooals die op
het oogenblik is. .

---------
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De mach~ moest in handen van de bolsjewik~ zlJn; om het we-
reldkapitalis~e revolutionair te overwinnen. De toeeigening van de po-
Li.t á eke macht door de pa r t i j , was begin en eind van de politiek Van Le-
nin. Zijn tel: onrechte als bekwaam en beweegl i jk ge"llierde) in werke-
lijkheid echter zuiver opportunistische politiek) gold in de eerste
plaats de verovering van de macht voor de bolsjewistische partij.

Bij het uitbreken van de russische revolutie was het russiscre
burgerdom niet in staat, de overgenomen macht te houden, omdat het niet
in staat was, het boerenvraagstuk revc l ut ionair op te lossen. ,Dit bleef
de bolsjewiki voorbehouden. tlWij hebben als n temand anders de burger-
lijk-democratische revolutie tot aan het einde toe door geuoe rdj ".. zette
Lenin ter gelegenheid van de yie2ie verjaardag van de Octoberrevolutie
uiteen, en deze revolutie werd doorgevoerd met behulp der boeren. De
bolsjewiki hadden de macht en balanceerden de tegenstellingen tusschen
de arbeiders en boeren steeds zoo uit, dat zij de macht konden behou-
den, Voor het instandhóuden van deze macht werd de zig-zag-politiek
die uit de ge sch iedeni s van de de rdelnte rnat ionale de gesch ieden is
van zijn crisissen en zijn ondergang maak.te , zoowel in russische als
in internationale maatstaf doorgevoerd. De eerste concessies aan de
boeren waren voor Rosa Luxemburg reeds voldoende om de noodzakelijke
ontwikkeling van Rusland in grove trekken vooruit te zien; -als de
were ldrevol ut ie aan de ze 11 zondeval ti de te rugwe rkende kracht niet zou
ontnemen. "He t parool - directe inbezitneming en verdeeling van de
grond en bodem door de boe ren ", schreef Rosa Luxemburg) "moe t juist
in tegenovergestelde richting werken. Bet is niet alleen geen 80cialB-
tisehe maat regel) maar het sni jdt d3 weg daarheen af. IJ Rosa Luxemburg
wist neit (zij bevond ~ich toen in de gevangenis)) dat de. boeren het
land verdeelden; nog voórdat de bolsjewiki het parool daartoe gaven)
eh/alleen wet t e.Li jkt bekrac h't t en , wat in de practijk reeds was gebeurd.
/deze! De sDontaniteit van de boerehmassats was ook hier sneller dan
het parool v~n de "Dragers van het revolutionaire bewust a i jn '", waar
de bolsjewiki zich voor hielden.

De bols jewiki"wilden de bu r ger l i jke revolut ie echter conse-
quent ten einde voeren en daartoe behoort ook de verandering van de
boeren in landelijke loonarbeiders) de kapitalisatie van de landbouw.
Dit proces is nog in volle gang en wordt als collectivisatie in de we-
reld gevLerd j het is nog niet afgesloten en kan ook waarschijnlijk
niet zonder nieuwe maatschappelijke schokken eindigen. Schijnbaar ech-
ter kunnen de Leninisten te~enover Rosa Luxemburg bewijzen) dat zij
ongelijk had , als zij aarinam , dat zonder de wereldrevolutie het bol-
sjewisffie aan het bcerenvraagstuk ten onder moest gaan. Echter moètGn
zij met dit bewi j s dan tevens aantonnen dat het bolsjewisme inderdaad
naar het socialisme heeft geleid. Wat echter in Rusland best~at) is ~
het staatskapitalisme. Ook al noemt men het socialisme) het blijft
toch het Loone r be i.d-u.i t bn rtende staatskapitalisme en daarmed.e is de
vrees van Rosa Luxemburg, zij het ook in andere VOITfl) werke Li jkhei d
!,evro rde n . '

De boe re nbewegánge n in de eerste jaren van de russische re-
volutiedwöngen de boI a jew Ik L, indien zij aan de macht wilden blijven)
een richting uit; die de wereldreVolutie noodzakelijk moest belemmeren
en die in Rusland niets anders mogelijk maakte) dan eenstaatskapita-
lisme, dat door het proletariaat revolutionair ten val moet worden ge-
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bracht) v.'ll het tot soc ia I Lsme geraken. Sier interesseert ons echter
a l ï cer., datde bc Ls jew ik ; met behulp rai. de bo e re nr.a s aa aa.rl de mach t
konden ~o~en. E~ verder) dat zij meenden) dat het voldoende was de
pol it .ie ke en .econoL.ioc.r:e commandoplaa t se r; bezet te hebben) om) met
een juiste politiek) ~aar het socialisrre te ~c~en. Wat door achter-
lijke toestanden aan debolsjewiki was oPGedrongen) de meest verre-
~aande centralisatie va~ alle macht en de gedane concessies aai de
boeren) dat.. ... scheen hen toe als hun eigen; verstandige) succes-
volle politiek) die zij ook internatioqaal dachten aan ~e wenden.

Lenin had de bewegingswetten van de russische revolutie
reeds lanG voor de uitbarsting met groote dLidelijkheid vooruitgezien
en zijn geteele theorie en practijk was cp deze russische toestand in-
~esteld. DaarvandaaL zljn op de spits gedreven centralisme) zijn be-
al iste opva tt .irrg over de rol van ..de partij) zijn aanv aa rden van de
3ilferdin;:;sche socialisatie-~deeen en ook zijn stellingname tegenover
~:et nationale vraagstuk. Al kon Rosa Luxemburg ook) als kenner van de
russische toestanden) de politiek van Lenin heel goed begrijpen) en
de grondslag daarvan. uit stekend ma.rxi st isch~ont I eden) ook al kon zij)
zoolang .:::"eboLs jew ik i inderdaad een revolutionaire kracht voor de ge-
hoele wereld waren, dit alles als onvermijdelijk op de koop toenemen,
zij keerde er zich toch met alle macht tegen) dat men uit deze speciaal
russische situatie een recept wilde maken om de were Ld.revo Lut iona i re
t aaz var, de a r be ide r s op te lossen. IIHet gevaarlijke begint daar)1I -
zegt zij van de politiek van Lenin - Itwaar de bolsjewiki van de nood
e er; deugd r:,aken, en hun) door deze noodlottige voorwaarden opgedwongen
tact iek theoret isch in alle cnae rde e Len vastleggen en het aan het iL-
ternationale prole.ta.r.iaat als toonbeeld van socialistische politiek
t e r nabootsing willen aanbeve Len ." (I1De Russische Revo ï ut i e "}.

Waar het verbond tusschen boeren en arbeiders inderdaad) in
ov e ree r.s t emn ing r.e t de ve rwacht ing van Len in) de bol sj ewik i de rnao ht
in handen had ge speel d , st elde hi j het ve rloop van de were Ldre vo I ut ie
zich nu ook als een so ort ge j ijk proces voor, zij he; ook op grootere
schaal. De onderdrukte volkeren waren in de eerste plaats agrarische
naties en de Comr.uni at as ohe Internationale po ogda in haar boerenpoli-
tieL inderdaad de agrarische en de arbeidersbelangennaar de wereld-
maat s t af s arzen te vatten) or; ze, he t russische voorbeeld volgend) te-
genover ne t kap i taal te stellen) en dit zoo in wer el dmaat staf te over-
winnen. De nationale bevrijdingsbewegingen i~ de kolonien en die van
de nationale mi nde rhe de n in de kap it aLi at ische landen te ondersteunen)
was eve nce na belangrijk voor de bolsjewiki, omdat daardoor de imperia-
liGti8c~e ènterventie van de kapitalistisGhe landen in Rusland ver-
zwakt werd ~ .

De wer el d revo Lut ie laat z Loh echt e r n iet als een ve rgroote
copie van de russis8he revolutie behandelen. De avonturen van de Corr-
muni et.n.sche Internationale in zijn pogingen, om zich in een arbeiders-
en boeren-Internationale om te zetten) zijn als misgrepen bekend; zij
be vo rde rden niet de revol ut iona ire beweging te gen het kapi tal ä sme,
maar verscheurden hem. Alles wat ~~~iermee kon worden bereikt) was de
beveiligilig van de bolsjewistische staatsmacht in Rusland) door het
winnen van een lange historische adempauze) die tot de ontwikkeling -
van een russische en internationale toestand leidde, zooals die op
het 0 ogenbl ik is.
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De ineenstortin~ vaL het kapitaal.

Was het standpunt van LeniTI Eet betrekking tot het nationale
v raa gs t uk eenerszijëls bepaald doo~ het r...iet geheel overwonr.en sociaal-
derwcratische at an dpun t van de vóoroorlogstijd h i.e rorrt ren t j eri was het

her; anderszijd's eer ... rrn ddejl. ter o p r i.c h't i ag en beve s t i g in g van de bolsje-
1:: ist ische hee rschappi j in Rusland; en zijn eventueel e ui tb reiding in
we reldmaat staf; voer Ros a Luxerr.bu rg had dit standpunt geen andere be-
t e eke ni s dan als ee n ve rk ee rde pol it iek) die zich bi tte l' zou w re ken ..

I~ tegenstelling ~et LenlL) - voor wie) volkomen in overeen-
s t e mni n g me t zi j n totale z i erisw i j ze de 0 rganisat Le en de ve rove ring
van de mac ht voor de part i j de noodzakeli jke voorwaarden wa ren voor
de ove rw mn m g van het socialisme) - vormde deze) Lenin bewegende ge-
daabte; niet het uitgangspunt van de opvattingen van Rosa Luxemburg.
Eaa r o cgme rk was gericht op de noodzakelijke vormen van klassenstrijd
voor het proletariaat. Was verder de theorie en practijk van Le n In
hoofdzakelijk gebonden aan de achterlijke russische verhoudingen) zoo
6ino Rosa Luxemburg steeds uit van de kap i tal i s t i s c h
K eer 0 n t Vii i k k e 1 del a n den en was dUB ook niet in
staat) in de "historische taak" van de arbeidersklasse een partij- en
leidersprobleeffi te' zien.

Zij hechtte meer beteekenis aan de spontane rrassabewegingen
e~ het eigen initiatief van de arbeiders in hun strijd) dan aan de
g rc e i v ar, de organ i aa t Lea en de kwaliteit van de leiders. Zoo verschilde
zij met Lenin principieel in de beoordeeling van de waarde van de
spontaniteit in de geschiedenis van-.en daarmede ook in het vraagstuk
v a n de rol van de organisatie iY:- deklas8enstrij-{t. Voordat wij echter
op de~e verschiller. ingaan) moeten wij ons veroorlooven in het kort,-
and ars is het h i.e r he laas niet lY!ogO.li jk , - op het ve r sc h i I in de opvat-
't l n ge r. var. Luxemburg en Le n iri i:-1 zake de acc ur.ul at ie-theorie van lîa rx
te WIjzen, daar deze vrae g met de andere ten nauwste camenhang t .

I.~.,,"h;i::::r. st rijd tegen de revisionisten had Rosa Luxemburg er
de nad ruk op gelegd) dat de arbeidersbeweging op de revolutie en niet
op ~-~et r e f o rmi sme mee st worden ingesteld) omdat het kapitalisme onver-
mijdelijk naar zijn eigen ineenstorting voert. Aan het revisionisme)
dat z Lc r; mo e it e gaf om aan het kapitalisme het eeuwige leven toe te
schri jven) hiel d zi j voo r , "dat rr.et he t aanneme n van de economi sche
grenzenloosheid van de kapitalistische accumulatie) het socialisme ~
granieten bodem WciL:;oteobjectieve h·istorische noodzakelijkheid onder
de voeten verdwijnt. Wij vluchten dan in de nevels van de voormarxis-
tiscte systemen en Gcholen) die het sooialisme alleen uit de enkele
onrechtvaardigheid en s~echtheid der hedendaagsche wereld en alleen
u i t de revolutionaire vastberadenheid var; de arbeidersklasse willen
af Le iden. ("Y'fas die Epi gonen aus de r Harxschen Theorie gemacht ha ben u)
Ant i k r it Lk }. -

Haar hoofdwerk: IIDieAkkumulation des Kap i t a l a!", bedoeld als
ee~ onderdeel van haar strijd tegen het reformisme) gold als bewijs)
dat er in de ontwikke1ing van het kapitalisme een objectieve grens be-
stond) en het was tegelijkertijd een kritiek op .de accumulatie-theorie
van Ha r x . "Ma r.x had") volgens Rosa Luxemburg) "de vraag van de acc un.u-
latie van het totale kapitaal alleen gesteld) maar niet be ant.woord ;"
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Zijn "Kapi t a.I.'' scheen haa r+onvo Ik omen!", als een "torso"; het had "lèem-
ten") die moesten worden aangevuld. Marx heeft het "ace umutat ieproce s
van het kapitaal geschilderd in een maatschappij) die slechts uit ka-
pi t al .ist en en arbeiders bestaat)" hi j "heeft in zijn systeem de buiten-
landsche handel buiten beschouwing geLat en" en "even noodzakelijk als
tegelijk onmogelijk verschijnt daarcm in zijn systeem de realiseering
var. de meerwaarde buiten de beide bestaande maat schap pá j-ck l a aaen ;" De
accumulatie val: het kapitaal is bij Marx "in een vicieuze cá rke I." (feh-
Lert.af t en Zirkel) geraakt"; ja; zijn werk bevat "s chr of f e tegenstrij-
digheden") die zij zich gereed maakte te overwinnen.

Zij zelf grondde de noodzakelijkheid van de kapitalistische
ineenstorting op "de dialectische tegenspraak) dat de kapitalistische
accumul at i e voor haar verloop niet-kapitalistische vormen als omgeving
noodig beeft.-; .. ~en alleen ~oolang kan bestaan) als zij dit milieu aan-
t ref t v " Zij 'zocht de moeilijkheden van de accur.uj at i e in de circulatie-
sfeer; in de vraag van de afi~t en die van de realiseering van de mee~
waarde , tervvijl bij Harx deze moeilijkheden -reeds in de productiesfeer
;;e:1even zi jn , omdat voor hem de aocumulatie een vraag is van product ief
aanwenden van kapitaal. De produot ie van meerwaa rde , niet de real isat ie
daa rva n , is voor hem het wer'keI ijke vraagstuk. !olgens Rosa Luxemburg
kon een gedeelte van doercee rwaa rde in een kapitalisme zooals }f.arx dat
voorstelde niet worden afgezet; de omzetting daarvan in nieuw kapitaal
was enkel mogelijk langs de weg van de bui t enLandsoh e . handel met niet-
kapitalistische landen. Zij f'o rmu.Le-e rde dit in de "Ak kumu.lat i.on des
Kapi tals" op de volgende wijze: "Het aooumulat ieproces heeft de strek-
king de geOr~aa~~tie door de enkelvoudige warenruil en de
enkelvoudige warenruil door de meerwaardeproductie te vervangen) (Der
A..kku~:-uJ.-ationspro ze 8S hat die Best re bung, ube rat I ar; Stelle de r ..:.:':'::;_~-:~.-
Naturalwirtsohaft die einfache WaremAiirtschaft) an Stelle der einfachen
Waremrirt schaft die kapi tal ist i sche Wirt schaft zu set zen ) , en zoodoende
de productie van en door het kapitaal (Kap..i-t·alpxQo..uktion) ale de. eeni-
ge en uitsluitende productiewijze in alle landen en takken van bedrijf
tot de absolute heerschappij te voeren. Is het eindresultaat eenmaal
bereikt - wat echter enkel theoret isohe constructie blijft - dan wordt
de accumulatie tot een onmogelijkheid. De realisatie en kap i t a'l i aat i e
van de meerwaarde ve randert in een onoplosbaar vraagstuk ..... De onmo-
gelijkheid van de ac cumuLa't á.e beteekent kapitalistisch de onmog~lijk-
he id van de ve rde re ontw i kke I ing van de product .i ek rachten en daarmede
de objectieve historische noodzakel-ijkheid van de ondergang .van het
kapitalisme.1!

Deze gedachte gangen var. Rosa Luxernbu rg waren niet nieuw) ori-
gineel was enkel de rechtvaardiging).die zij hen gaf. Zij poogde de
juistheid te bwijzen aan_de hand v-an het reproductieschema van Marx in
de tweede band van het "Kap.itaal 11 •.. !olgens Marx is het kapitaal gedwors-
gen e ac cumul ee re n . Een bepaa Lde :verhouding.moet tUBscheE de verschil-
lende product ieafdeelingen aanwezig zijn) opdat de kapitalisten de pro-
ductiemiddelen en de arbeiders delevenGmid-~elen die voor de reproduc-
tie nood ig zi j n , op de markt aant reffen. Deze) door de mensohen niet
gecontroleerde verhouding) zet zich langs het blinde proces van de om-
vve g ove r de markt door . Marx reduceerde het.r kap.ital isme tot twee .s amen-
vattende productieafdeelingen: de produotie van produotiemiddelen en
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de productie van consumptiemiddelen.
Met willekeurig gekozen getallen illustreerde hij de ruil

tusschenbeide afdeelingen. Volgens deze schemata van Marx verloopt
de accumulatie schijnbaar zonder stoornissen. De ruil tusschen beide
af de eLi n ge n loopt glad van stapel. "Als men het schema woordelijk neemt~
zegt Rosa Luxemburg) "dan verwkt het de schijn) al sof de kapitali st ische
productie uitsluitend zijn gezamenlijke meerwaarde realiseerde en de
kapitalistische meerwaarde aanwendde vc or zijn eigen behoeften. Is de
kapitalistische productie echter uitsluitend zelf af nerne r van haar 0-
verproduct) dan ~ijn voor de accumulatie geen grenzen te vinden .....
Bij de.,6:nderstellingen var; M:arx; is het schema voor geen andere uitleg-
ging vatbaar) dan de oribe pe rkte productie ter wille van de product ie
zelf." lJIaar) zegt Ros a Luxemburg) dit kan toch niet het "doel" van de
ace umulat ie zijn; zulk eer~ product re , al s het schema sugge ree r t , is)
"vanur t kapi t al i sti sch standpunt volkomen zinloos" ..... "Het schema var.
'~arx over de ace umul a t i e geeft geen antwoord op de vraag: voor wie de
ve rgroot tereproduct ie e igenl ijk pl aat s heeft." ..... "Wel st i jgt met de
accw~ulatie de consumptie van de arbeiders evenals van de kapitalisten;
de persoonlijke consumptie van de kapitalisten v~lt echter onder het
gezichtspunt van de enkelvoUdige, " reproductie; en voor wie
produceeren de kapitalisten dan) als zij n:ét de geheele meerwaarde
c on sumee ren , maar vrijwillig lIontzeggenll) d.w.z. accumuleeren? Nog min-
der kan het handhaven van een steeds grooter I é ge r v ex. arbeiders het
doel va~ zijn ononderbroken kapitaalsaccumulatie zijn) omdat de consurr.p-
tie van de arbeiders) kapitalistisch een gevolg van de accumulatie) ech-
ter Dooit zijn doel en zijn voorwaarde is ..... Op dat oo genb l ik , waa rcp
het s chena van Harx van de vergrootte reproductie aan de werkelijkheid
zou beantwoorden) zou het het einde van de kapitalistische productie
aanwijzen. 11 Maar de ongestoorde ruilverhouding tusschen de beide groo-
te a':'deelingen van de productie) welker evenwicht in de schema IS van
Marx ligt) is volgens Rosa Luxemburg in het geheel niet moge l i jk . (2)
"De onde rstelling van de groe iende 0 r gar.ische samenst e I I ing van het ka-
pitaal zou t.oorte n , dat de instandhouding van de noodige kwantitatieve
ve rhoud inge n uitgesloten is; d vw .z . de onmogelijkheid van de voortdu-
rende a cc umu.lat Le laat zich zuiver kwant i t at i ef s chemat i ach bewijzen.
EeJ ruil tusschen beide afdeelingen is niet mogelijk) ~~blijft e~n
onaf zetbaar ov e rschot in de afdeel ing van de con s umpti e goe de re n , een
overproductie aa n niet-realiseerbare meerwaarde) die pas in niet-kapi-
talistische landen kan worden gerealiseerd." ~lIDie Akkumulation des
Kapitalsll). Met deze theorie verklaarde Rosa Luxe~burg ook de noodza-
kelijkteid van het imperialisme van de kapitalistische landen.

Lr, directe tegenspraak tot deze theorie van Rosa Luxembur g
staat de opvatting van Len in , wat b I ijkt uit al zijn e co nomi sc he ge-
8chriÎten. In VOlledige overeenstemmimg ~et Marx) zocht hij de tegen-

(3) Or;:r,anische aamen st e Ll ing van het kapitaal=de verhouding tusschen
het in product iemiddelen (constant kapitaal) en het in de loonen (va-
riabel kapitaal) belegde kapitaal. l"itdruki-..ing van de groeiende produc-
tiviteit va~ de arbeid in het kapitalisme i~ het groeien van de orga-
nische ear.e nat e ä Li ng van het kapitaal) de snellere vermeeràering van
het constante in vergelijking tot het variabele kapitaal.
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stellingen) die de historische begrensdheid van het kapitaal aanduiden ~
niet) zooals Rosa Luxemburg in de circulatie- ; maar in de productie-)
sfeer. Kritiekloos st eLde Lenin zich geheel en al op het standpunt van
de economische theorieen van Marx) daar deze zich niet lieten aanvullm
In zijn eigen theoretische werken bepaalde hij zich bij het onderzoek
over de ontwikkeling van het kapitalisrre in het algemeen en van het
russische in het bijzonder> op de toepassing van de leerstellingen
van Marx.

Reeds in zij~ geschriften tegen de Narodniki, die niet aan
een kapitalistische ontwikkeling van Rusland wilden gelooven) daar de
ontwikkeling van een buitenlandsche markt de hoofdvoorwaarde daarvoor
zou zijn) en deze buitenlandsche markt voor Rusland niet voorhanden
was) omdat het te laat het kapitalistische tooneel betrad) had Lenin
al vele van zijn argumenten tegen Rosa Luxemburg's opvatting naar vo-
ren gebracht.

De narodniki bewe e rden , dat de binnenlandsche kapi tal ist ische
markt voor de, ontwi~ling van de kapitalistische economie niet vol-
doende was) ja) dat' hij door de met het kap it aLásme verbonden ve rpau-
periseering van de massa's) voortdurend inkromp. Zooals later Rosa Lu-
xemburg) bestreden zij) dat de kapitalistische meerwaarde zich zonder
buitenlandsche markten liet realiseeren. De vraag der realiseering der
meerNaarde heeft volgens Lenin ~et ~eze probleemstelling echter niets
te maken; het tier in betrekken van de bu i.ten.Larid sc he handel verschuift
enkel het probleem) maar lost het niet op. ti De no-o-clz.akelij-kheid van de
buit enlandsche markt voo r een kapi t al i st i sch land v'erk-J..a-art zich voor
he~) zooals hij uiteenzet) tlheelemaal niet uit de wetten van de reali-
satie van het maatschappelijk product (en die der meerwaarde in het bij-

_zonde r }, maar daa rdo or , dat het kapitalisme enkel als resultaat van een
ver ontwikkelde warencirculatie optreedt) die de grenzen van de staat
ove rschri jden ." De af zet van het product op de bui tenl andsche markt

.v é rk La.art niets) "maar eischt zelf een verklaring) d vw v z . het ontdekken
van-zijn ae qui.va.Lerrt" (gelijkwaardig t egenat uk ) "Als men van de
"moel Li jkh eden ' van de realiseering spreekt") zegt ï.emn , - "dan moet

men ook erkennen) dat deze "moe a Li jkhe den ' niet alleen mogelijk) n.aa r
ook onve rmi jdel ijk zijn) en we1 n.e t bet rekking tot alle dee l en van het
kapi tal ist isch p rod uot , en, niet tot de mee rwaarde alleen. De moeili jk-
heden van die aard) die afkomstig zijn van de evenredige verdeeling
van de verschillende takken van productie) ontstaan voortdurend niet
alleen bij de realissering van de meerwaarde) maar ook bij de realisee-
ring van het variabele en constante kapitaal; niet allèen bi j de reali-
Reering van het product in de vorrr. van verbruiksgoederenj maar ook in
de vorm van p rod uct ä emidde j en."
..' "ZooaLa 'b~kend.tI) schrijft Len i.n, ("Zur Charakteristik de s
okcnom isohen Romant LzLamus" ) "bestaat de "vet van de kapitalistische
productie daarin) dat het constante kapitaal sneller groeit dan het
variabele) d .w. z . een steeds groote r gedeelte van het zich nieuw vor-
rrende kapitaal richt zich op de afdeeling van de maatschappelijke pro-
ductie) die productiemiddelen vervaardigt. Dientengevolge moet deze
afdeeling onvooTIvaardelijk vlugger groeien) dan degene) die verbruiks-
artikelen tot stand brengt. Bijgevolg nemen de verbruiksartikelen in
de totaalmassa van de kapitalistische product ie steeds minder en minder
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~laats in. En dat beantwoordt volkomen aa~ dehi~torische taak van het
k~pttalisme en zijn specifieke sociale s~ructuur; de eerste bestaat na-
r.e ï r jk in de ontwikkeling van de p roduo t r ek ra.olrt en val): de maatschappij;
de taatste sluit het benutten van deze doo r de massa 'van de bevcl kän g
uit." lJiets is voor Lenin "z m Looae r , dan uit de ze tegenspraak -Lusschen
productie en consumptie af te Le ir..m j da t Marx de mogel;ijk-hect:;n'om de
meerwaarde in de kapitalistische maat achapp.i j te reaj r aee ren , bet w i st ,
en de crisis door onvoldoende ve rb rur k ve rk Laa rd zou hebben. ti Hij zegt
op een andere pI eat s in zi:jn boek ove r de ontwikkeling van het russische
kap i t a.Li sme: HDeverschillende takken van industrie) die elkaar als
I~arkt' dienen; ontwikkelen zich ongelijkmatig) halen elkaar in, en de
meer ontwikkelde indust rie zoekt een bui t enLandache markt . Dit be.teekent
g~anszins de onmogelijkheid) voor de kapitalistische natie, de meer-
waarde te realiseeren ..... Dit wijst enkel op, de onevenredigheid in de
ontwikkeling van de afzonderlijke industrieen. .B'ij een andere verdeeling
vaL het nationale kapitaal ·zou de zelfde hoeveelheid van producten in

'he.t., binnenland kunnen worden ge realisee rd.. " '
.. Voor Lenin heeft l,1arx met z i j n reproductieschema "he t proces

,van het realiseeren van het product in het algemeen en van de meerwaarde
Lr; het bijzonder volledig opgehelderd en de volkomen on juá st-he Ld van de
opname. van de bui tenlandsohe rr.arkt in het vraagst uk van de real iaeering

. bloot gelegd. Het crisiskarakter van het kapi.talisme en zijn expansie-
tendensen. verklaren zich voor Lenin door de on gej Ljkmat.Lghe á do.n de
ontwikkelin~ van de afzonderlijke takken van industrie. Vit het mono-
polie-karakter van liet kap i t aLi ame, leidt hij in z t jn boek over het
irr:perialisme) de voortdurende koloniale uitbreiding en 'de imperialis-
tische ve rdee Li ng van de wereld af. Doer de uitvoer van kap i.t aa I en de
oehee r s chá n g van de grondstofgebieden verschaft de boürge o i.sLe van de
heerschende kapitalistische landen zich reusachtige ext~awinGten. De
i;;::;:Jerialistische expansie dient niet zoo zeer voor de realisecring var.
de meerwaarde; als voor de verhooging van de winsten. .

Zonder twijfel staat de cpvatting van Lenin ,dichter bij die
van llarx dan die vaL Rosa Luxemburg. Wel heaft de laatste Volkomen
juist in de accumulatietheorie van Marx de Lneen at ó r-t án gswet van het
kar-i tal i Sr..r.8 6ezien; zi j heeft echt er Marx I mot i vee ring daa rvan ove r
r.e t hoofd gez ien en produceerde haar eigen realiseeringstheorie, die

. door Len m met re cht als onmarx i at i s ch en foutief werd afgewezen. Het
Ls in dit verband echter interessant op te merken) dat Leri m in de aan
z i j:; EARX-:...::~b:ii.ografiet oe gevoe gde bibliografie op de "Analyse van de
(lm~,3r,'iburgsche) foutieve uitleggding van de l~arx'sche theçrie door Otto
Baue r " ir...de "Neue Zeit" venvees . De c ritiek van Bauer op de accumula-
tietheorie van Rosa Luxemburg werd door haar in haar Antikri tik echter
ne t r e cht als een "Blamage' voor het tegenwoordige of f Lcá eeLe marx i sme "
gekenschetst; want Bau~r heihaalde in zijp aanvallen alleen' de revisi-
nistische opvatting) dat aan het kapitalisme geen objectieve grenzen
zijn ge st eLd . In zijn opvatting ilis het kapitalisme ook zonder expansie
denkbaar. ,;,,:,Niet aan de mechanische Ginmogelijkheid de i meerwaa r de te
r eaj t se e r-err'", lijdt bij hem het kapitalisme schipbreuk) .maar "aan de
'opstand; waartoe het de vollksmassaas drijft ..... Het zal terneergeslagen
wor den , door de steeds aan zwei j eride en de door het mechanisme van het
kapitalistische produotieproces zelf geachoolde) vereenigde en georga-
niseerde arbeidersklasse.tI '
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_:~. ~ 3auer gaf zich moeite om met een door hem gewijzigd reproduc-
tieschema) dat veel van de door Rosa Luxemburg beklaagde gebreken van
de Marx'sche schemata niet kende) het bewijs te leveren) dat ook bij
de onderstelling van de groeiende organische sar:.enstelling van het ka-
pitaal een wrijvingslboze ruil tusschen de beide afdeelingen in het
schema van de kapitalistische rep~oductie mogelijk was. Rosa Luxemburg
bewees heK echter) dat ook in zijn gewijzigd schema een niet afzetbaar
overschot in de verbruiksafdeeling overblijft) dat) om te worden gere-
aliseerd) naar veroveri~g van nieuwe markten drijft. Daarop had Bauer
niets meer te zeggen. En nochthans verwees Lenin naar hem) als "de uit-
legger van de fout ieve theorie van Rosa Luxemburg."

Niet alleen) dat de argwnentatie van Bauer Rosa Luxemburg in
het geheel niet trof) ook de door hem uit zijn schema afgeleide gevolg-
t rekking van de onbegrensde acc umulat ie (onafhankel i jk van de vraag van
de ruilverhouding van beide afdeelingen) konden uit ditzelfde schema .
als volkomen foutief worden bewezen. Henryk Grossmann bewees) dat het
verder voortzetten van het schema van Bauer over ee~ langere periode)
niet de door Bauer afgeleide wrijvingslooze ontplooiing van het kapi-
talisme) maar de ineenstorting van de kapitaalsproductie tot resultaat
had. De strijd tegen de ineenstortingstheorie van Rosa Luxemburg had
alleen tot een nieuwe ineenstortingatheorie geleid. (Henryk Grossmann:
"Das Akkumulat ions- und Zusammenbruchsge set z dè s kapi tal i st i achen Sys-
t emc . " )

De strijd tusschen Rosa Luxemburg en Bauer) die de sympathi~en
van Lenin aan de zijde van Bauervond) was een twist om niets en het is
wedeiom niet oninteressant vast te steRlen) dat Lenin de onzinnigheid
van de geheele strijd niet bemerkte. De discussie draaide om de moge-
lijkheid of onmogel Ljkhe äd van een wrijvingslooze ruilverhouding tus-
sche n de beide afdeelingen van het re produc t i e echeraa van Marx) waarv an
de volle reali sêe ring van de meerwaarde afhing. Het schema was in het
systeem van Marx alleen als hulpmiddel van de analyse bedoeld) dat men
geen objectief bestaan kon toeschrijven. In zijn overtuigende reconstruc-
tie van het plan van opbouw van het "Kapitaal" van Marx , evenals in an-
de re werk en , heeft Henryk Gros smarm de werk el i jk e bet eekeni s van het
reproductieschema blootgelegd, en daarmee de discussie over de accumu-
latietheorie van Earx op een nieuw) vruchtbaar terrein gebracht. Aan
de geheele) op het schema gebaseerde "Harx-Kritiek" van Rosa Luxemburg
lag het toeschri jven van een object ief bestaan aan het reproduct äesche ma
ten grondslag) "maar") betoont Grossmann , "het schema op zich zelf
maakt geen aanspraak daarop om een copie van de concrete kapitalisti-
sche werk el i jkhe id te z ä jn . Het is all een een schakel in de 1,~arx' sche
beriade r ängamet hode dàë , samen met ande re vereenvoudigende onde rstellin-
sen) die aan het schema ten grondslag li ggen , en de achte-raf b ij gevoeg-
de wijzigingen in de zin van een voortschrijdende conc re t i se e rd rig , een
onafscheidbaar geheel vormen. Hierbij verliest elk van deze drie gedeel-
ten op zich zelf zonder de beide andere) voor hert begrijpen van de
waarhe id red ere bet eeken i e , en kan enkel een voo rloopig be gripsstadi um
zijn) de eerste etappe in de benaderingsmethode voor de conorete wer-
kelijkheid bet eek enen ;"

Het schema van Harx houdt zich bezig met de ruil van waarden,
maar in werkelijkheid worden de waren niet tegen hun waren) maar tegen



-l'r'-

hun product iepri j zen (3) ge rui ld. "In ee:1 op waarden opgebouwd schera 11

zet Grossrr.anr. .i n zijn werk over "Die Wen.- und Preis Transformation" )
uiteen) "rr.oet in elke afdeeling van het schema een verschillende winst-
voet (profitrate) ontstaan. Er bestaat echter in werkelijkheid de ten-
dens van de vereffening van de wins~voet tot. gemiddelde winstvoet, wat
reeds in het begrip van de p roduc t i ee r i j s ligt besloten. Wil n.en zoo

'c r i t i ek of bevestiging van de mogel á jkhe äd ivan realiseering der meer-
waarde op het achema t bas ee ren , dan moest het in de eerste plaats in
ee::_ pr i j s scher.a worden ve rande rd.;" Zelfs al was het aan Rosa Luxemburg
.gelukt het bewijs te leveren) dat in het schema van \1arx de warenafzet
zonder overschot niet mogelijk was, dat met elk jaar een groeiend te-

'veel aan verbruiksartikelen moest ontstaan, wat zou zij dan daarmee
hebben bewezen: "Enkel de omstandighe rd , dat het "n ie t afzetbare over-
schot I in de verbruiksafdeel ing binnen het raam van het waarde schema
ontstaat, d.w.z. in de veronderstelling dat de waren tegen hun.waar-
den worden ge ru i Ld;" Maar deze veronderstelling stemt niet overeen
~et de werkelijkheid. Het aan de analyse van Rosa Luxemburg ten grond-
slag liggende waardeschema, vertoont in de afzonderlijke takken van
product ie een ve rschillende winst voet) die niet tot een gemiddelde
.';i!1stvoet wordt vereffend) omdat ir[ü'..ers in het schema van de concur-
rent Le wordt af gezien. Wat ze ggen dan de gevol gt rekkingen van Rosa
Luxernbu rg VOOT de werkelijkheid) als zij van een schema worden afge-
leid, waaraan voor de werkelijkheid geen beteekenis kan worden gehoott?
"Omdat ten gevolge van de concurrentie de verandereing van de waarden
in productieprijzen en daardoor de herverdeeling van de meerwaarde
onder de af zonde rl ijke t akken van industrie in het schema plaats vindt,
waardoor no odzake I ijke rwi j s ook een ve rande ring van de tot dusverre
geldende evenredigheidsverhoudingen van de af zonde r'Lájke sferen van
het scherr;a plaats vindt, daarom is· het wel degelijk mogelijk en waar-
schijnlijk dat een loverschot in de ve rb r u ik aaf deeLi.ng ' in het waarde-
8che~a later in het productieschema verdwijnt en omgekeerd, dat een
oorspronkelijk evenwicht in het productieschema in een onevenredig-
ae i d ve rande r t , tI De t neore t isohe verwarring van Rosa Luxemburg illus-
t ree r-t zich het best in het feit) ·dat zij eenerszijds in de gemiddelde
winstvoeir de leidende kracht ziet, "d Le. inderdaad el&privaatkapitaal
enke l als gedeelte van het nnaat sohappe Li jk totaalkapitaal behandelt,
(in haar "Akkumurat i cn des Kapt t a ï e") hem de winst als een, al naar
grootte, toekomend gedeelte van de uit de maatschappij geperste totale
meerwaa.rde zonder inachtneming van het doer hem inderdaad bereikte
kwant-um t oewi js t ", eE dat· zij nochthans de vraag onde r zoek t , of een
restlooze uitwisseling mogelijk is; en dat aan een schem~) dat geen
ger:~iddelde winstvoet kent. Neemt mer; de gemiddelde winst in aanmerking,
dan verliest het onevenredigheidsargument van Rosa Luxemburg el~e
waarde, omdat de eene~afdeeling boven) de andere beneden de waarde
verkoopt en het niet. af zet bare gedeelte op de bas is van de product ie-
prijzen kan verdwijnen.

De accumulatietheorie van Marx is met de dal ing van de winst-
voet ;:.ident isch. AaE de compensat ie van de dal ing van de winstvoet doer
de groei van de winstmassü is door de voortdurende accumulatiegwang

(3) Onder "produot i ep r.i je " wordt verstaan de kostprijs (het verbruikte
constante en variabele kapitaal) vermeerderd met de gemiddelde winst)
dat is het product van kostprijs en maatschappelijk gemiddelde winstvoet.
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een grens gesteld. Niet door een teveel aan meerwaarde) die zich niet
laat realiseeren) maar door een gebrek aan meerwaarde gaat bij Marx
het kapitaal te gronde. Rosa Luxemburg zag de gevolgen van het dalen
van de winstvoet geheel en al over het hoofd; waardoor Zlj ook de)
van het standpunt van Marx zi n.looz.e vraag naar het "doel" van de accu-
mulatie moest stellen. "~1en zegt") schrijft zij in haar "Arrt r-Kr Lt Ik ",
"het kapital Lsrne zal aar, het dalen van de winstvoet te gronde gaan .....
Deze troost vervliegt he~aas doer een enkele zin van Marx in rook) en
wel door de verwijzing) dat voor groote kapitalen het dalen van de
winst voet door de mas sa wordt opgewogen. Het heeft dus met de onde r-
gang van het kapital isme door het dalen van de winstvoet nog wel de
tijd) bijvoorbeeld tot aan het uitdooven van de zon." Zij zag over het
hoofd) dat deze wel door Marx geschetste werkelijkheid) tegelijkertijd
volgens Marx eveneens zijn grenzen heeft) en dat uit het dalen van de
winst voet het dalen van de winstmassa wordt) ja) dat het eerstgenoemde
de eerst relatieve en dan absolute daling van de werkelijke winstmassa,
gemeten aan de noodzakelijke accumulatie van het kapitaal uitdrukt.

Wel heeft Lenin "het be*rijpelijk gevonden") zooals hij het
in zijn Marx-bi<:lgrafie uitdrukt) 'dat de li1tinstvoet een tendens tot da-
len had) 11 en hij duidde aan) "dat Marx deze tendens en een reeks van
de haar versluierende) respectievelijk tegenwerkende omstandigheden
zou hebben geanalyseerd) 11 maar de geheele be t eeke rn.s van deze wet in
het systeem van },{arx was, hem eveneens niet duidelijk) wat eenerszijds
zijn aanvaax~en van het antwoord van Bauer aan Rcsa L~Ouxg) en ~n-
derszijds de b9-pe.xk.ing.van zijn eigen crud.sverkl-a.rj.n.g tot de oneven-
redige ontwikkeling van de verschillende takken van industrie) verklaart.
En eindelijk ook wel zijn tegenstrijdige opvat t xngen , die de eene keer
aan een onvermijdelijk einde van het kapitalisme geloofden) en een an-
dere keer zeiden) dat er geen absoluut zonder uitwegen zijnde toestanden
voor het' kapitalisme bestonden. In zijn werken bevinden zich geen over-
tui~ende eoono~ische bewijzen van het einde van het kapitalisme en toch
tegelijkertijd wel de vaste overtuiging) dat het systeem onvermijdelijk
zijn, onde r jan g tegemoet gaat.' Dit laat zich daaruit verklaren) dat hij
wel r swacr n i.et met Bauer er. de sociaal-democratie aan de mogeLi jkhe Id
van de reformistische overgang van het kapitalisme naar het socialisme
geloofde, maar noc ht han a met Bauer en de sociaal-democratie aannam) dat
ie omwenteling van het kapitalisme uitsluitend een kwestie van de ont-
wik'Leling van r.et revolutionaire bewustzijn was) waaronder beiden niets
anders ve r st onde n , dan dat de revol ut ie eerl vraagstuk van de organisa-
tie en haa~ leiding was.
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OverO:.de vraag van de spontanite it en de
rol van de organisaties.

Wij zagen tot dusverre) dat Rosa Luxemburg er met recht de
nadruk op legde) dat voor Marx de accumulatiewet tegelijk de ineenswr-
tingswet van het kapltaal was. Haar bewijsvoering was foutief) de ge-
volgtrekking evenwel juist. Week zij ook van },larx geheel en al af in
de verklaring van de ineenstortingswet) dan erkende zij:t'o_ch het be-
stàan daarvan ,De argumenten van Len in tegen de opvatting van Rosa 'Lu-
xemburg waren steekhoudend) en) z06ver als zij gingen)met Marx in ove~
eenstemming " echter ontweek hij de vraag of aan het kapitaal een ob-'
jectieve grens was gesteld. Zijn eigen leer over de crisis is onvoldoen-
de en inkonsekwent. Zijn juistere theorie leidde niet _tot werkelijk
revolutionaire geVOlgtrekkingen. Zelfs de foutieve bewijsvoering van
Rosa Luxe.mbur g bleef no g re volut iona ir. Want daar komt het op aan: op
de bevest iging eZlLhet, bewijs van de ineenstortingswet van het kap i t a..
1 isme .' , -

_ Lenin) die nog veel diohterbij de sociaal-democratie stond
da.a Rosa Luxemburg; zag de kap Lta Li st i sche ineenstorting meer als een
bewuste po l i t ieke daad) dan als Ben e conmoLsche noodzakelijkheid. Of. het
enkel theoretisch te scheiden) in werkelijkheid onsc.h.e.id..Qa.re.ec onomi-,
sche of polit ieke moment met betrekking tot de proletarische revolutie
overweegt) is geen probleem van de abstracte theorie) 'maar van de "~;....-.:.:.'
oogenblikkeil~jke concrete situatie) welker ontleding deze v raa g moet
beantwoorden. Le ni n heeft vele van de speculaties van Hilferding over
de kapitaalsontwikkeling, die volgens laatstgenoemde, naar een soort
"Algemeen kartel') streefde) aanvaard. Niet enkel) zooals in het begin)
van het burge r l ijke karakte r van de komende Russ ische revol utie uit gaan-
de) en zich zoodoende bewus t aan zijn burgerli jkè verschijnselen en
no cd zak e l ijkheden aanpassend) maar later ook belast met het standpunt
van Hilferding met betrekking tot de kapitalistisch meer ontw Ikk eLde
landen) kwarr hij tot zijn overs-ohatting van de "politieke kantH, van de
proletari sche revol ut ie .

, , Het was: volgens Lenin foutief OIT. aan te nemen (en dit gold
, voor de internationale toestand)) dat wij ons in het -t i jdpe rk van de

uitsluitende oroletarische revolutie zouden bevinden) ja) zulk een t ijd-
perk kan volgens Lenin nooit bestaan. De werkelijke revolutie iEl voor
hem het dialectische overalaan van de burgerlijke naar de proletarische
revolutie. De nog actueel geblev8L eischen van de burgerlijke revolu-
tie kunnen enkel nog in het raam van de ~roletarische revolutie ver-
wezenlijkt worden. Deze proletari~che revolutie is enkel proletarisch
in de leiding, zij omvat alle ond~rdr~ten, die tot bondgenooten van
het pro Ie t a r ia a't moeten worden: "de boeren) de middenstand) de koloniale
volken) onderdrukte nat äe e, enz. Deze werkelijke re vo l ut .ie vindt niet
plaats ln de eeuw van het imperialisme) dat) door de mohop~lisatie van
de productie orrt w Lleke j d , voor Le n in een "parasitair") een "stagneerend"
kapitalisme is) "het laatste stadium van de kapitalistische orrt wákke.,
ling") "onmiddellijk voor het ui t bre ker; van de soc .iaLe revolut re ;" Het
imperialisme leidt vo l gen e Len i n in zijn de nbe t re f f end werk "tijr.a, .:.','.
tot de alzijdige vermaatschappelijking van de productie) het sleept om
zoo te ze gger; de kapitalisten t e geri hun wil en bewustzijn in) in een
maat schappel i jke 0 rde , die een ove rgang vormt van de volkomen vr ijhe id
van concurrent ie naar de volledi ge ve rmaat schappel ijking. ti
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Het monopolie-kapitalisme heeft, volgens Lenin, de productie
ri JP gemaakt voor de soc.ialisatie; het komt er enkel nog op aan, de con-
trole over de productie uit de handen van de kapitalisten te nemen en
in die van de staat te leggen, en dan ook de distributie naar socialis-
t ische grondslagen .t e regelen. Het gehee Le probleem van het sociali sme
is een probleem van de verovering van de politieke' macht voor de partij]
die dan het socialisme voor de arbeiders zal verwezenlijken. Er beston-
den tusschen de sociaal-democratie en Lenin geen verschillen] voor zoo-
ver het ging om de opbouw van het socialisme en zijn organisatievraag-
stukken. Er bestond alleen een verschil over de v~aag, hoe men tot heer-
schappij over de productie kon komen; langs parlementaire, of langs ...re-
volutionaire weg. Ec~ter het bezit van de politieke macht, de controle
over het complete monopolie) vormden in beider opvattingen ook reeds
de oplossing van het probleem van de socialistische huishouding. Daar-
om schrikt Lenin .ook·niet voor het staatskapitalisme t~rug, tegen de
tegenatanders waarvan hij op de Xlde partijdag vàn dë bolsjewiki zegt:
IIHet staatskapitalisme is dat kapitalisme, dat wij zullen kunnen beper-
ken) en waarvan wi j de gren zen zulle n kunnen vas tst eLj en ; d it ~~:..-,.;t ~:.:.!.::;-
staatskapitalisme is met de staat v~rbondenJ en de staat) dat zijn de
arbeiders) het verst gevorderde gedeelte van de arbeiders, de Avant-
Garde) (voorhoede)) dat zijn wij. En het hangt van ons af) hoe dit
staatskapitalisme zal zijn." (2)

Waar bij otto Bauer de prcQ~tarische revolutie alleen afhing
van de houding van de klagsen~ewuste, geoxgani~erde arbeiders) van
hun politieke wil, (wat met een enkele blik op de ~iaal-d~ooratische
org~igatieg) die hun leden volkomen beheerschten) practisch beteekende)
dat zij van otto Bauer en CQ afhing)) zoo hangt hier bij Lenin het lot
van het staat·g.Jc.a.p.:i,:t-aJ-ismeaf van de houding van de partij) die op zijn
beurt door die van de burocratie wordt bepaald) en de heele geschiede-
nis is opnieuw de geschiedenis van de èdelmoedigheid) onbaatzuchtig-
heid en dapperheid van een groep menschen) die wordt gevormd uit de
alleredelsten in deze deugden.

Maar met zijn instelling op het staatskapitalisme) - dat bij
hem door de wil en niet door economische wetten wordt bepaald) hoewel
de economische wetten van het staatskapitalisme principieel geen andare
zijn dan die van het monopolie-kapitalisme,- was Lenin alleen zichzelf
trouw gebleven) want tenslotte was ook voor hem de revolutie afhankelijk
van de partij en haar leiding. In overeenstemL~ng met Kautsky, - voor
wie het voor de revolutie onvermijdelijk noo d..akej i jke revolutionaire
bewustzijn (dat voor Kautsky niets anders dan ideologie was)) enkel van
buiten in de massaas kon worden ingebracht) omdat de arbeiders niet in
staat waren) het zelfstandig te ontwikkelen) - beweerde ook Len in , dat
de arbeidersklasse niet in staat is) om meer dan een vakvereenigings-

. ,

(2) Het is vermakelijk om deze VOlgorde eens nader ~e'beschouwen: .....
de staat) dat zijn de arbeiders ..... (eerste beperking:) het verstgevor-
derde gedeelte (tweede beperking:) de "Avan t c.Ga rde !", (laat-
ste beperking:) dat zijn wij; d.w.z. de bolsjebiki) die op hun beurt
weer zooveel rangen vormen) dat Lenin tenslottP) zooals eens die Fran-
sche koning) kon zeggen: "De staat,- dat ben ik! 11
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en sociaal-reformistisch bewustzijn te ontwikkelen; maar dat het revo-
lutionaire bewustzijn) door de intelleotueelen tot de arbeiders wordt
gebracht. Zijn geschrift "Wat doen? ti is enkel gewijd aan het bewijs)
dat de arbeiders nooit het po itieke bewustzij~ in voldoende mate kun-
nen ontwikkelen) wat de noodzakelijkhei van d$ partij en van haar lei-
ding door de intellectueelen moet verklaren. Het socialisme had daar-
mee opnieuw opgehouden, het tlwerlj van de a rbe tde r skj ae se vt e zijn) zoo-
als l\larx het beschouwde) het socialisme hing nu van de revolutionaire
ideologie der bourgeoisie af) en zonder twijfel volgt de religieuze
"~::arxist ti J, Middleton Murry tegenwoordig alleen het spoor van Kaut sky
en Lenin , als voor hem) zooals hij onlangs in een boek ze i de , "bij wij-
ze van consequent te het geheeLe socialisme in' wezen een beweging van
bekeerde bourgeois is."

..Zeker staat Lenin op marxistische gronda l ag , als hij beweert)
, .dat 'de arbeidersklasse buiten staat. is) een ."politiek bewustzijn" te

ontwikkelen. In zijn polemiek tegen Arnold Ruge, die het gebrek aan
politiek inzicht zoozeer beklaagqe) en dit gebrek niet begreep) omdat
de besta~nde ellende dit bewustzijn toch had moeten ontwikkelen) zei
Marx in zi jn Kantteekeningen bi j ha-t artikel van Ruge: "De koning van
Pruissen en de so.oUü.e henr-o-rmingJr; dat het ve r'ke e rd was om aan te ne-
men) dat sociale ellende politiek begrip met zich mede brengt veeleer
was het omgekee r de het geval) nameI i jk dat .de. ma~t Qo.hQ.p}XÜijlc.~wQJ,çrt ~d
een politiek bewustzijn verwekt) omdat dit een gees.telijke kwa.litei t iS1
die aan diegenen wordtgege~n) die het ~0Gd gaat. aar Ldnin heeft
l"{.et !farx niets meer te maken , maar daalt tot burgerlijk revolutionair
a la Ruge af) als hij z.ioheen pro Let.arLsche revolutie zonder dit in-
tellect-bewustzijn niet :I:.an voorstellen) en de gehee Le revolutie tot
een probleem van het bewuste ingrijpen van de "wetenden" of der !beroeps-
revQlutionairen"van'Lenin maakt. Tegen deze Ruge-Lenin zei Marx: hWaar
poLit iek e partijen zijn) vindt elk de oorzaak van alle, kwaad -d~rin
dat ir.. hut. 'plaat s de tegenstander zich aan het st aa't s.noe r bevindt: ~elf~
de radicale en re.vol ~t.j.on~ire ~l i tj,o i .zoeken de oorzaak van het kwaad
niet. in hel; wezen van de 'staat) maar in een bepaalde staat evo rm, waar-
voor zij een andere staatsvorm in de plaats willen stellen." Ja) vaart
hij in schitterende uiteenzettingen voort; naarmate meer politiek in-
zicht aanwe zig is) de s te meer ve rspilt het proletariaat zijn kracht
in nut t el ooze , ondoelmatige strijd) omdat het "politieke inzicht" zijn
veel juistere klaase-instinoten vèrsluiert) en het blind maakt voor
zijn werkelijke maa.t sohappe Li jke vraagstukken. Wie) volgens Mar x, te
veel bouwt op de "politieke kern (Seele-)!r van de revolutie) die streeft

. .:.. ook sLeoht a naar een toestand) die met deze "politieke kern" overeen-
. stemt) t en koste der samenleving. Maar' naar meer dan naar een wisseling

.in de hee rschappij ove r de product iemiddelen had ook: Lenin niet gest reefd,
want dit scheen hem voor he t socialisme voldoende te '·zi jn .. Vandaar ook
de te zware nadruk) die hij legde op het subjectieve) politieke moment)
waardoor hij ook het organiseeren van het sooialisme tot een politieke
daad liet worden) terwijl er weliswaar volgens Marx zonder revoj ut Ie J

geen socialisme tot stand komt) en deze revolutie de politieke daad
vàn het proletariaat is) die het proletariaat echter slechts in zoo-
verre noodig heeft) al~ het moet vernietigen. Waar het echter begint
het socialisme te vormen) en zijn "ware aard (Seele)" naar voren komt,
daar werpt het zijn politiek omhulsel af.
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De burgerlijke elementen r n de gedachtenwereld van Le nl n , die
ten eerste het einde 'van het kapi tàl i sme van bepaalde) niet' noodzakelijk
aanwezige politieke voorwaarden afhankelijk maakten~ die verder beweer-
den) dat de groeiende monopolisatie identiek was met de vermaatschap-
pelijking van de p ro duct ä i , die het geheele socialisme HlS. de overname
van het monopolie door de staat en de ve rtánging van een oude burocra-'
tie door een nieuwe afhankelijk maakten) en voor wie de. revolutie af-
daalde, tot een wedstrijd tusschen de revolutionairen en de bourgeoisie
oIT.de massaas voor zich te winnen; een dergelijke instelling moest het
revolutionaire element van de spontane massale bewegingen met hun ge-
weld en doelbewustheid verkleinen, om de ei~gen rol) het tot ideologie
verstarde soc ial ist ische bewustzi jn , overeenkomstig te kunnen overdri j-
ven.

Wel kan Lenin het element van de spontaniteit niet ontkennen)
maar het is voor hem "in de grond der zaak niets anders, dan de kiem
van tiet bewustzijn" dat dan in de organisatie tot bloei geraakt) en
eerst dan werkelijk revolutionair) want volkomen bewust is. Voor de
overwinning van het socialisme is het spontane ontwaken van de massa
niet voldoende) ja) dit "spontane ontwaken van de massaas maakt de
organisat ies niet mi nder ,.maar mee r noo d aake I ijk." De fout van de spon-
taniteitsopvatting bestaat volgens Lenin daarin) "dat zij de rol van
het bewust zijn ve rk j e int en zich uitspreekt te gen eén ste rke leiding)
maar deze leiding is voor de socialis-ti.sche overwinning onvermijdelijk'!
De z rakten van de o r gan Ie at Le en zijn Le i d.in g zijn voor hem zonder meer
de zwakten van de' a r bed.de rsbeweging. De s tr i jd moet worden georgani-
ae e r d , de o r ganä.sat ie moet ä.n 'plan worden uitgewerkt; alles hangt van
~,:aar en van de juiste le iding af. Zij moet in'v·J:oed hebben op de masaaas ,
deze invloed t~lt meer dan de massaas zelf~ Het 'is hem onverschillig
waar en hoe de massaas .zi j n ge o rga ru sae rd , volgens raden of vakve.reeni-
gingen.· De ho of dz aak is) dat zij door de bolsjewiki wor de n, geLe á d .

Deze QingeL ziet Rosa Luxemburg geheel anders dan Leriin. Zij
verwisselt het revolutionaire bewustzijn niet met het intellectueele
bewustzijn van de beroepsrevolutionairen van Len in , ..maar voor haar is
het N&W~xxxtK X&~ OCOCOCM~~ het uit de dwang der noodzakelijkheden op-
groe iende ,"bewust zi j n van de daad van de maasaas zelf. De mas saas hande-
len volgens haar revolutionair) omdat zij niet anders kUMien handelen
en, ornda.t zi j moeten handelen. Het marxisme is voo r haar ntet alleen
ideologie) die zich in de organisatie kristalliseert) maar het levende
st ri jdende prolet a r iaat , dat het mar'x Lsme t ot daad verheft) niet omdat
het w i L, maar omdat het moet . Zi jri de massaas voor Le.ni.n alleen het na-
t e ra a al , waarmee bewus t e revolutionai.ren werken) bij Rosa LuxembUJ;g,.

'komende bewuste revolutionairen niet enkel voort uit het groeiend be-
grijpen) maar nog meer uit de daadwerk.ëliJk",revolutionair handelende
mae sa ; het alleen) dat .zij het leggen van een te zware nadruk op de
rol van de organisatie en zijn leiding principieel verwerpt) zij be-
wijst uit de ervaring) dat het (zooals zij het in haar brochure over
de "Massa-staking" zoo u l s't ekend uitdrukte), ontzettend moeilijk is .;
om tijdens een revolutionaire' opstand uit te rekenen en te berekenen
welke omstandigheden tot uitbarstingen voeren en welke niet. Geen be-
slissend orgaan is werkelijk 'daartoe in staat. Een beperkt) mechan isc h
'denkend bre in mag niet in staat zijn om zich een actie der a r'oe i de r s ;
klasse voor te stellen die geen product der organisatie is) maar de

.•
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dialecticus) zegt Rosa Luxemburg) zi ut dat de organisat ies een product
van,de strijd zijn. Aan de hand var; voorbee Lden van de Russische massa-
bewegingen van 1905 bewijst zij) dat de opstanden van de uitgebuitenen
niet van 'het een, of ander var, tevoren vastgesteld plan afhingen) dat
d,e act ies niet van te' voren waren georganiseerd en dat zij 0 ok niet
'dOer een buitenstaande groep konden worde n gecont rol ee r d, omdat de op-

", roepillvan de partijen nauwelijks rr:et de spontane massa-beweging gelijke
tred konden houden. De leiders hadden niet eens tijd) om de parolen uit
te geven) of ze zelfs maar te fo rmujee re n, de massaas waren sne r Ie r dan
~lke bewuste politieke wil. En generaliseerend zegt zij) dat ook in

. Dui t sc hl and naar alle waarschijnlijkheid niet de best georganiseerde
arbeiders de grootste revolutionaire kracht zullen ontwikkelen) maar
juist de slecht-georganiseerden) of de volkomen ongeorganiseerden. llRe_
voj ut re s ontstaan niet op commando!", zegt zij uitdrukkelijk. IIDit (het
ontketenen van revolut ies) is in het geheel niet de taak van de partij.
Plicht is het alleen) om voert durend onverschrokken uit te spreken)
waar het op staat) d.w.z. om de massaas op het gegeven historische tijd-
stip zuiver en duidelijk hun taak voor te houden) en dat politieke pro-
gram van actie en die Le uze n te proc Lameeren, die uit de gegeven, srt u..

. at ie- 'Volgen. De zorg daarvoor of en wanr.e e r de revoj ut i cnaä re mauaaba-
weging zich da.a rb i j aansl uit) moet het social t sme get 1'00 st aan' de ge-
schiedenis ielf overlaten.

Dikwijls denuncieeräe men de spontaniteitsopvatting van Rosa
Luxemburg) die men met "kat as t rophen-ipo Li t äek " aanduidde; als zijnde
gericht tegen de organisatie van de arbeidersbeweging zelf. Zij vond
het vaaknqodig om uitdrukkelijk te zeggen) dat haar opvatting niet
"pour la desorganisation" î v ::» ,:' ' -; . .' was. IIDe soc i aaj c-democ ra t en]
schreef zij) "zi jn de zuivere en klassebewuste voorhoede van het prole-
tariaat; zij wachten niet fatalistisch met de armen over elkaar) op de
revolutionaire situatie) op dat) wat bij elke spontane beweging uit de
herrel komt vallen. In tegendeel) nu als altijd moe.ten zij probe e ren , de
ontwikkeling der dingen te helpen bespoedigen." Deze rol van de organi-
satie hield zij voor mogelijk en daarom voor we~kom en vanzelfsprekend)
terwijl Lenin hem voor absoluut noodzakelijk hield en van zijn vervul-
ling de geheele revolutie afhankelijk maakte. Dit verschil met betrek-
king tot de beteekenis van de organisatie voor de revolutie houdt tevens
twee verschillende opvattingen over vorm en inhoud van de organisatie
zelf in. "Het eeni~e 0 rganisat ie-princ ipe voor onze beweging") schri jft
Lenin in zin "Was Tun?" "is de meest vaste aaneensluiting (strengste
KOEspiration) de strengste keuze van de leden (5)) en opleiding van
beroepsrevolutionairen. Zoodra deze eigenschappen er zijn) is er nog
iets meer verzkerd) namelijk het volle kameraadschappelijke vertrouwen
onde r de revol ut ionairen. En dit meer i s voor ons onvoorwaardeli jk noo..
dig) want bij ons ..... kan er geen sprake van zijn) om het te vervangen
door de democrat ische cont r o.le . Het i s een groote fout om te Ageloeven)
dat de onmogelijkheid van een werkelijke democratische controle de le-
den van de revolutionaire organisatie oncontroleerbaar maakt. Zij heb-
ben geen tijd om aan de popperige vormen van de democratie te denken)
maar hun verantwoordelijkheid voelen zij zeer Leve ndi.g ;" (6)

(5) Dit "principe" heeft Len in evenals de IIIe Internationale zeer
spoedig laten vallen.
(6) Het idealisrne van Leni n blijkt ook uit deze (zijn) formuleering.
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Met organisatorische middelen; die) zoolang ZlJ democratisch
waren) voo r Lenin niet s bet eekenden; w i I ce hi j) .zoodra zi j cent ral i s- ,
tisch zijn) het opportunisme te lijf gaan. Hoe ,meer zich het opp~xtu-
.m nme uitbreidt) des te centralistischer moet men volgens Lenin worden.
Met deze· st ren gat e discipline en met de volledi ge onde rwerping van alle
activtteit onder de regelingen van het centrale comité) wil hij de or-
ganisatie in een werkelijk wapen veranderen. Rosa Luxembur6 verstond
het buitengewoon goed) deze "nacht wakerngee st " van Lenin uit de bijzon-
dere situatie van de russische Lrrt eLj eot uee Len af te lei.ien) maar "het
is f out re t !", schrijft zij tegen Ler in , "dat men de nog niet goed func-
tioneerende meerderheidsheerschappij van de ,arbeiders binnen hun orga-
nisaties) wil vervangen door de absolute heerschappij van een centraal

· gezeg) zooals het fout is om aan te nemen) dat de 'handelingen en na~~
· tingen van de patijorga~en zou kunnen worden opgeheven door de controle
door een centraal-comite over de activiteit der arbeiders~ En zelfs al
zou de e ige n Le iding van de arbe ide rs tot misslagen' en fout ieve schre-
den leiden) dan nog is Rosa Luxemburg bereid) 'dit op de koop toe te
nemen) omdat zi j ervan ave rt ui gd is) dat zelf s n de fouten die door een
werkelijk revoiutionaire arbeidersbeweging worden gernaakt , uit histo-
risch oogpunt onmetelijk waardevoller zijn) en v~uGhtbaarder) ,dan de
onfeilbaarheid van het allerbeste centrale corm t e ;". .

De hier blootgelegde verschillen tuss~he~ ·Luxemburg en Lenin
zijn gede eI tel ijk reeds meer of min de.r door de geschiedenis .achterhaald
Vele dingen) die deze strijd bewogen) bewegen ons nu niet meer. Maar
het wezenlijkste element in hun debatten) of devrevo Lut.t.e afhing van de
georganiseerde arbeidersbeweging) 'of van de spontane beweging der ar-
beiders) blijft van actueele beteekenis.Maar ook hier heeft de geschie-
denis reeds ten gunste van Rösa Luxemburg beslist. Het Leninisme is OD-
der de pu inhoopen van de IIIe Internationale begraven. Een nieuwe ar-
beiderbbeweging) die n~ch de sociaal-democratische resten ke~) die nqg
in Lerrin en Luxembur g waren te vinden) noch van de leering uit het ve1\-
leden afstand wil doen) is in wording. Zioh van de doodeI Ljke traditie-
invloeden van de oude arbeidersbeweging los te maken , is. tot zijn eer-
ste voorwaarde geworden) en hierin helpt Rosa Luxemburg pre oie e zooveel ,
als het Leninisme heeft gehinderd. Deze nieuvvebeweging der arbeiders)
met zijn niet van haar los te maken kern van bewuste revolutionairen
kan met de revolutionaire theorie van Rosa Luxemburg) ondanks zijn vele
zwakten) meer doen en uit hem meer hoop putten) dan uit de gér.ee ï e pres-
tatie van de leninistische Internationale. En) zooals eens Rosa Luxem-

'burg temidden van de wereldoorlog en de in~enstorting van de IIa Inter-
.na l e heeft gezegd) kunnen 'ook de hedendaags.che r evoLut ionairen bij de
· ineenstorting der geheele oude arbeidersbeweging zeggen: TfWij zijn niet
verloren) en wij zullen overwinnen) als wij niet verleerd hebben om te
leeren . 11

Inplaats van door organisatie van de controle binnen het raam van de
organisatie deze werkelijk en materieel te verzekeren) vervangt hij
haar door /controle lIiets beters") en wel door de frases van "kame..
raadschappeli jk vert rouwen 11 en' "ve rantwoordel ijkheidsgevoel Tf. In de
pract i jk beteekende dat echt er: Kadave rdi scipl I ne , bevel en van boven)
gehoorzamen onder. e
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