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VOORWOORD 

Lenin heeft gedurende de periode van zijn revolutionaire 

activiteiten in zijn redevoeringen veel geschreven en ge~ 
sproken over de emancipatie van de werkende vrouw, van 
de arbeidster en van de boerin. Uiteraard is de zaak van 
de vrouwenemancipatie onafscheidelijk verbonden met de 
hele strijd voor de zaak van de arbeiders en met de hele 
strijd voor het socialisme. Wij kennen Lenin als leider 
van de werkende massa's, als organisator van de partij en 
als organisator van de Sowjet-macht, wij kennen hem als 
strijder en opbouwer. En elke arbeidster en iedere kolcho
zehoerin moet héél het werk van Lenin en ál zijn activi
teiten in hun totaliteit kennen, en niet alleen wat Lenin 

gezegd heeft over de positie van de werkende vrouw en 
over haar bevrijding. Juist omdat er een nauw verbanà 
lwqaat tussen de hele strijd van de arbeidersklasse en de 
\'t•rhet("ring van de positie van de vrouw, heeft Wladimir 
Iljitsj in zijn rf'devoeringen en artikelen dikwijls stilge
staan hij dit laatste vraag-;tuk -- er zijn bij hem meer dan 
veertig uitspraken over tf' vinden -- en elk \'an zijn ui
tingen is onafsrheidelijk \'f'rbonden met alles wat Wladi
mir Iljitsj in die tijd trof en wat hem bezighield. 
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Al ,·anaf het eente begin van zijn revolutionaire acti
viteiten heeft kameraad Lenin bijzondere aandacht besteed 
aan de positie van de arbeidster en de boerin en aan de 
mogelijkheden om de vrouw te betrekken bij de arbeiders
beweging. Zoals bekend, begon Wladimir Iljitsj zijn prakti
sche werk als revolutionair in Pieter (Leningrad), waar hij 
een groep sociaal-democraten organiseerde die veel werk 
verzet heeft onder de Petrogradse arbeiders. Deze begon met 
het uitgeven \'an ilJegale vlugschriften en verspreidde ze 
bij de fabrieken en bedrijven. De vlugschriften waren ge
woonlijk gericht aan de arbeiders. In die tijd was die be
wustmaking van de arbeidersmassa's nog niet ver gevor
derd; de arbeidsters, aan wie de fabrikanten de laagste 
lonen betaalden en wier rechten op de meest grove ma
nier met voeten werden getreden vormden de minst ont
wikkelde laag in de arbeidersmassa's. Dat was de reden 
waa~om de vlugschriften gewoonlijk alleen maar tot de 
arbeiders waren gericht (met uitzondering van de twee 
vlug~chriften aan de sigarettenmaaksters van de 'Laferme'
fabneke~). Wladimir Iljitsj stelde een vlugschrift op voor 
~;9~rbeJders van de lakenfabriek 'Thornton' (dat was in 

3 )' en hoewel de arbeidsters van 'Thornton' het minst 
van allen ontwikk ld 
boven de ko vane 1 waren: ze.tte :wladimir Iljitsj toch 
arbeidsters v~n de ,, let vlugs~hnrt:. -~an de arbeiders en 
kleinigheid Thornton -fabnek . Het was maar een 

Toen h': n~alar .wel een typerende kleinigheid. 

din1ir llji~j 21 c 1 ~". hal~ing~chap bevond, onderhield Wla

gani~atic (he7':ers~:fwlsse~~ng (in 1899) met de partijor-

1'Vcr Ollden\·crpe:n. die 1;1~:t:~co~gr~s vond plaats in 1898) 
!leien. Daa 1 ·· J die Illegale pers wilde bchan-
d r liJ noemde hij ook d 1 

e zaak van de arbeid , , e. >:ochure 'De vrouw en 
ers· \\ ladJmar Iljitsj wilde in die 
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brochme een beschrijving geven van de positie van de 
arbeid~ter en de boerin en hij wilde ermee aantonen dat 
de vrouw alleen maar uit deze positie kon komen door 
deel te nemen aan de revolutionaire beweging. Alleen de 
overwinning van de arbeidersklasse zou de arbeidster en 
de boerin kunnen bevrijden. 

Iljibj schreef over de deelname van de arbeidsters aan 
de Oboechowverdedigingl in 1901 en over de rede van 
de jonge arbeidster Jakowlewa voor de rechtbank: 

'De herinnering aan de in de gevangenissen gedode en 
ge mar telde heldhaftige kameraden zal de krachten van de 
nieuwe ~trijders vertienvoudigen en hun tientallen helpers 
bezorgen, die, net zoals de achttienjarige Marfa Jakowle
wa, openlijk zullen zeggen: "Wij komen op voor onze 
broede1s!" De regering is van plan om de demonstranten 
ook nog te vervolgen wegens hun opstand, ondanks het 
feit dat de politie en de militairen al met ze afgerekend 
hebben; wij zullen daarop antwoorden door atle revolu
tionaire krachten aaneen te sluiten, alle door de tsaristi
sche , ... illekeur onderdrukte mensen over te halen onze 
zijde te kiezen en ons systematisch voor te bereiden op 
een algcruene volksopstand.'':· 

WI.u.Jimir Iljitsj bestudeerde het leven en werk van de 
arbeid~ters, boerinnen en koestaren2 aandachtig. 

In dL· gevangenis bestudeerde hij de toestand van de 
hocrt'n :r~u1 de h:wd van verslagen en statistische gege
,·cns, de invloed die het kleine ondernemerschap op hen 
h.rd. h11n vlucht na.a.r dt~ f.lbriek,.industrie en de invloed 
van dr· fabriek op lnm cultuur en hun dagelijks leven. 
Tegelijkertijd be-.tudeerdc hij de relatie van deze waag-

* l.e~riu, 11-'./., 'Dwau~~;maarn•~~;dt·u L'rl tC"il dwanq\·onnis'. 

\\'l'rkl'n. Sdt• Rus~ische t'ditie, drcl 5, bll. 294. Red. 
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stukken en de vrouwenarbeid. Hij toonde aan dat door de 
eigendomspsychologie van de boeren de vrouw belast 
werd met een massa onnodig en onzinnig werk (elke boe· 
rin uit een grote familie wast slechts haar eigen deeltje 
van de vaat, ze kookt apart pap voor haar eigen kind en 
melkt daar speciaal zelf voor). 

In zijn boek 'De ontwikkeling van het kapitalisme' be· 
schrijft hij hoe de veehouders die eigen baas zijn de ar· 
beid van de boerin uitbuiten; hij beschrijft hoe de opko
pers het werk van de kantklossende koestarenvrouwen ex
ploiteren; hij beschrijft hoe de grote industrie de vrouw 
emancipeert, hoe onder invloed van het fabriekswerk haar 
horizon wordt verbreed hoe haar ontwikkeling en on· 
afhankelijkheid toeneem~ en hoe zij zich bevrijdt uit de 
netten van het patriarchaat. Iljitsj was van mening dat 
de ontwikkeling van de grote industrie de basis zou schep· 
pen voor de vdlledige emancipatie van de vrouw. Kenmer
kend in dit opzicht is Wladimir Iljitsj' artikel 'Een over
winning van de techniek', dat in 1913 door hem werd 
geschreven. 

In de burgerlijke landen moesten de arbeiders strijden 
voor gelijke rechten voor mannen èn vrouwen. 

Tijdens zijn ballingschap dacht Iljitsj na over een pro· 
gramma voor de partij. Destijds beschikte de partij nog 
niet over een programma. Er was wel een schets voor 
een programma, die was opgesteld door de groep 'Bevrij
ding van de Arbeid'3 • Zijn oordeel over dit programma 
vatte hij samen in zijn artikel 'Het ontwerp-programma 
voor onze partij'. Wladimir 1\jitsj schreef dat er aan punt 
9 van het praktische gedeelte van het programma, dat 
'een herziening van onze gehele burgerlijke en criminele 
~·etgeving, de liquidatie van de verdeling in standen en 
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strafmaten die niet in overeenstemming zijn met de men
selijke waardigheid' eiste, moest worden toegevoegd: "de 
i11stellir~g van volledige gelijkgerechtigdheid tussen man en 
vrouw' (cursief van mij. N. Kroepskaja). 

Toen het partijprogramma in 1903 werd aanvaard, 
werd er ook een dergelijk punt in opgenomen. 

Toen Wladimir Iljitsj in 1907 een verslag uitbracht 
voor het Internationale Congres in Stuttgart, merkte hij 
tevreden op da.t men de opportunistische praktijken van 
de Oostenrijkse sociaal-democraten veroordeelde, die wa
R>.n begonnen aan de st.rijd voor het mannenkiesrecltt, ter
wijl ze de strijd voor het vrouwenkiesrecht uitstelden tot 
'later'. 

Zoals bekend, heeft de Sowjet-macht de vrouw volledig 
identieke rechten gegeven als de man. 

·Er bestaat bij ons in Rusland niet zoiets gemeens, af
S<"huwelijks en laaghartigs als de rechteloosheid of de 
rechtsongelijkheid van de vrouw, dit weerzinwekkende 
overblijfsel van de lijfeigenschap en de Middeleeuwen, 
dat door de hebzuchtige bourgeoisie ... in alle landen ter 
wereld zonder uitzondering steeds weer nieuw leven 
wordt ingeblazen,'* zei Wladimir Iljitsj bij de vierde her
denking van de Oktober-revolutie. 

Toen hij in 1913 de vom1en van de burgerlijke demo
cratie bestudeerde, stond Lenin bij zijn ontmaskering van 
de !>chijnheiligheid van de bourgeoisie ook stil bij het 
vraagstuk van de prostitutie, bij het vraagstuk hoe de 
bourgeoisie, terwijl zij de handel in het vrouwelijk li
chaam aanmoedigde en dwang uitoefende op hulpeloze 
jonge meisjes in kolonies, tegelijkertijd op een schijnhei
lige manier doet alsof ze de prostitutie bestrijdt. 

* Zie nnderha\'i~;e uil~a'"e, blr.. 112. Red. 
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Hier kwam Wladimir Iljitsj in 1919 weer op terug, 
toen hij opmerkte dat 'het vrije, beschaafde' Amerika in 
de overwonnen landen vrouwen opkocht voor de huizen 
van ontucht.::-

De problematiek van het krijgen van kinderen staat 
hier voJgens Lenin nauw mee in verband en hij is er 
verontwaardigd over dat de arbeiders door sommige in~ 

tellectuelen worden opgeroepen om geen kinderen te 

krijgen, omdat die toch maar gedoemd :zijn tot een leven 
in armoede en allerlei misère. Dat is een kleinburgerlijk 
standpunt. De arbeiders bekijken dat heel anders. De kin
deren vonnen onze toekomst. En wat die armoede betreft, 
dat is een zaak die geliquideerd kan worden. Wij strij
den tegen het kapitalisme; als we de overwinning daarop 
behaald hebben, dan zullen we een lichtende toekomst 

voor onze kinderen scheppen. 
En tenslotte besteedde Wladimir Iljitsj in 1916-1917, 

toen hij de socialistische revolutie naderbij zag komen en 
erover nadacht waaruit in wezen de opbouw van het so
cialisme bestond en hoe de mas~a's bij die opbouw betrok
ken moesten '"'·orden, bijzondere aandacht aan de vraag 
hoc de werkende vrouw betrokken kon worden in het 
maatschappelijke werk, en schreef hij over de noodzaak 
om de werkende vrouw te betrekken in overheidsfuncties. 
Hij heeft het hierover in acht artikelen, die alle over die 
tijd gaan. Deze problematiek staat bij hem in nauw ver
hand met de noodzaak om het hele maatschappelijk leven 
onder het ~ociali~me opnieuw te organi~eren. Wladimir 
lljitsj vcrbindt het betrekken ,·an de meest achtergebleven 

• L"11iu, 11'./., 'K{'ul'c uit 7ijn werken' D"e( 3, Uitgeverij 
'Progrcs', ~lmkou 1975. btr.. 293. R"d 
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lagen van de vrouwelijke bevolking bij het besturen van 
de ~1.1at met de nO<Xl.zaak om de massa's opnieuw op te 

voeden in het proces van het maatschappelijk werk zelf. 
Door vrijwillig maatschappelijk werk te doen leert men 

te be~turen. 'Wij zijn geen utopisten,' schreef Iljitsj voor 
de Oktober-revolutie. 'Wij weten best dat een willekeurige 

onge~choolclc arbeider en een willekeurige keukenmeid 
niet. in ~taat zijn om onmiddellijk aan het staatsbestuur 
deel tt.: nemen. Daarover zijn we het wel met de kadet
ten', met Brcsjkowskaja en met Tsereteli eens. Maar \Ve 
ondct~cheiden ons van deze burgers in die zin dat wij een 

onmidde],Jijke breuk eisen met het vooroordeel dat slechts 
rijken of de uit rijke families afkomstige ambtenaren in 
staat zijn om de staat te besturen en het gewone, dage
lijkse bestuurswerk te verrichten. Wij eisen dat het onda
ricltt in het werk van het staatsbe!>tuur door klassebe
wuste ;1rheiders en soldaten zal worden geleid en dat 
daannee onmiddellijk zal worden begonnen, dat wil zeg
gen dat men onmiddellijk zal beginnen om alle ,., .. erkers, 
de hele arme bevolking bij deze opleiding te betrekken.'* 

Wij weten dat de Sowjet-macht al het mogelijke heeft 
gedaan om de boerinnen, de kolchozevrouwen en de o.r
bcidstei~ te betrekken bij dit bestuur. Wij weten tot we!
ke g10te prestaties wij op dit front zijn gekomen .. 

WI.1Jimir Iljitsj hegroette het ontwaken van de vrouwen 
in d,· Ü1Îënt geestdriftig. 1\jitsj hechtte bijzonder belang 
;1;Ul d1• lwv1ijding van de door het tsarisme en kapitalisme 
ondeJdJitkte nationaliteiten. En daarom is het begrijpelijk, 
dat hij dl· hijeenkom~t van vertegenwoordigsters van de 
\'rouwenafdelingen die waren ontstaan in de oosterse Sow

jet-republieken zo begroette. 

~l"tkwi~:e uitl!:ave. blr. 6i. Red. 
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Toen Iljitsj over de successen van het Tweede Congres 
van de Communistische Internationale sprak, merkte hij 
op, dat 'het congres de band versterkt met de commu
nistische vrouwenbeweging, dank zij de gelijktijdig geor
ganiseerde internationale conferentie van arbeidsters.'* 

In oktober 1932 hebben wij het vijftienjarige bestaan 
gevierd van de Sowjet-macht en de baJans opgemaakt van 
onze successen aan alle fronten, waaronder ook het front 

van de vrouwenemancipatie. 
De vrouwen hebben - zoals wij weten - uitermate ac

tief deelgenomen aa!Il de burgeroorlog; velen van hen zijn 
in deze strijd gesneuveld en velen zijn in deze strijd ge

hard. Wegens hun actieve aandeel in de strijd voor de 
Sowjets aan de fronten van de burgeroorlog is een aan
tal vrouwen onderscheiden met de Orde van het Rode 
Vaandel. Heel wat oude partizanes bekleden nu vooraan
staande posten. De vrouwen hebben zich intensief bezig

gehouden met het vrijwilligerswerk . 
De conferenties van afgevaardigdenr. vormen een ware 

leerschool voor dit vrijwilligerswerk. In de vijftien jaar 
dat er afgevaardigdenconferenties gehouden worden. zijn 

er hijna tien miljoen afgevaardigden uitgezonden. 
Tegen de vijftiende herdenking van de Oktober-revo· 

lutic telden de dorpssowjcts, de uitvoerende comités van 
de districten en de ~tado;M>wjets 20% tot 25% vrouwen, 
terwijl er in het Centraal Uitvoerend Comité en het Al
ru~~i~ch Centraal Uitvoerend Comité 186 vrouwen zitting 
br-bhen. Zij leven op in dit werk. 

Ook het aantal communi~tisc-hc vrouwen groeit: in 1922, 

• Lrni", lf 1., 'H<·t Tw•·•·d•· Coni(res van dr Conummiqisrhe 
lntl·rnationa\(''. W..-rkrn. 'Jd<· Rus~i~rh<" rditir. drrl 41, bh·. 27~1. 

Hrd. 
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toen lljitsj nog leefde, waren er slechts veertigduizend 
vrouwelijke communisten, maar tegen oktober 1932 waren 
het er al meer dan een half miljoen. 

Er is in de Jaatste jaren een bijzonder grote stap gedaan 
bij de uitvoering van Lenins laatste wil betreffende de 
volledige emancipatie van de vrouwen. 

In de afgelopen jaren hebben wij gezien dat de grote 
imlu~tric zich enorm ontwikkelt. Deze wordt als het ware 
opnieuw opgebouwd volgens de grondslagen van de moder~ 
ne techniek en de wetenschappe1ijke organisatie van de ar~ 
beid. De ongekende ontwikke1ing van de socialistische 
wedijver en het werk van de stootbrigades leiden tot een 
nieuwe, communistische houding ten opzichte van de ar
beid. Er moet worden gezegd dat de arbeidsters hierbij niet 
minder geestdrift aan de dag leggen dan de mannen. Er 
trekken iedere dag weer nieuwe types stootarbeidsters aan 
ons voorbij; mensen die een enorm uithoudingsvermogen 
en volharding bij de arbeid tonen. De vrouw is gewend 
om te werken; onder de oude structuur was het leven van 
de werkende vrouw vervuld van onophoudelijke, voortdu~ 
rende arbeid, maar dat was werk waarop werd neergeke
ken en dat het stempel droeg van slavenarbeid; nu plaat
sen gehardheid in het werk en standvastigheid bij de 
arbeid de werkende vrouw in de voorste rijen van de 
homwrs van het socialisml', in de rijen van de helden 
van dt• arheid. 

Door de rollertivisatic van de landbouw wordt wel een 
heel hijzondere rol hij de emanc-ipatie van de vrouw ge
speeld. I.enin "ag in deze collertivisntie \"anaf het moment 
dat hij politiek ;t{·til'f wt•rd tic weg naar de hervorming 
van tic landbouw op socialistiche grondslag. Al in 189-4-
ritl'crdt· LL·nin in zijn bol'k 'WaL zijn de "volksvrienden''' 
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de woorden van Marx over het feit dat na de 'onteigening 
van de onteigenaars', dat wil zeggen wanneer het laud van 
de grootgrondbezitters en de fabrieken en bedrijven van 
de kapitalisten zouden zijn afgenomen, de tijd zou aan· 
breken van de coöperatie (samenwerking. N. Kroepc;kaja) 
van vrije arbeiders, en de tijd van hun gcmeenschappelijke 

('collectieve' - verduidelijkt Lenin) beheer van de grond 
en door hen geproduceerde produktiemiddelen. 
~a de Oktober-revolutie, die een begin heeft ge-maakt 

met de volledige 'onteigening van de onteigenaars'. ~ee:t 
de Sowjet-macht het vraagstuk gesteld van de organtsalle 
van landbouwartels en communes. Daarop werd in de 
jaren 1918-1919 in het bijzonder de aandacht gevestigd, 

maar er waren, zoals Iljitsj al had voorspeld, jaren en ja~ 
ren voor nodig om die collectivisatie tot een massaal en 
diepgeworteld verschijnsel te maken. De jaren van de bur~ 
geroorlog, toen de klassenstrijd het platteland in zijn greep 
kreeg, de ontwikkeling van de SowjeHnacht op het platte~ 
land, de jaren van hulp van de SO\vjet~macht aan het plat~ 
teland, de culturele steun aan het dorp - dat alle'> vorm~ 
de een voorbereiding op de mogelijkheid om de collecti
visatie door te voeren, die groeit en sterker wordt in de 

~trijd tegen het koelakkendom0 • 

Het kleine en middelgrote boerenbedrijf onderdrukte de 
boerin in grote mate. Het nagelde haar vast aan de in
dividuele huishouding, het beperkte haar geestelijke hori
zon, het rnaakte haar tot slavin van haar man. die haar 
heestachtig afranselde. Het kleine boerenbedrijf schiep de 
basis voor de religie: 'ieder voor zich en God voor ons 
allen'. Lenin haalde dit gezegde dikwijls aan omdat er 
niets is dat de mentaliteit van de kleine bezitter heter ken
schetst. De collectivisatie snijdt de wortels van de al!rari-
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sche geïsoleerdheid en van de religie door en emancipeert 
de vrouw. Waar Lenin het over had, nl. dat alleen het so
cialisme de vrouw kan bevrijden, wordt nu verwezenlijkt. 
Wij zien nu hoe de positie van de vrouw in de kaleboze 
veranderd is. 

Het medio februari gehouden congres van stootarbeiders 
uit de kolchozen toont aan hoezeer de zaak van de ge
meenschappelijke bewerking van de grond vooruit is ge
komen. Wij hebben nu geen zesduizend kolchozen, maar 
t\\·eehonderdcluizend. Er werd gesproken over hoe het 
werk op de kolchozen het beste kan worden georganiseerd. 
Aan het congres werd deelgenomen door een groot aantal 
kolchozeboerinnen. Het verandert de boer van een kleine 
bezitter in een collectivist. De toespraak van kolchozebae
rin Sopina uit het Centrale Gebied der Zwarte Aarde was 
kleurrijk en werd met stormachtig applaus door het hele 
congres begroet. Door deel te nemen aan de opbouw van 
<Ie kolchozen, leeft de boerin op, zij leert besturen, te 
m·ijden tegen de koelakken, tegen de klassevijand ... 

De religie raakt in verval. Nu komt de kolchozebaerin 
naar de bibliotheek en zegt: 'Waarom geef je me nu een 
boekje waarin gewoon gezegd wordt dat er geen god be
staat? Dat weet ik ook wel. Je moet me een boekje geven 
waarin wordt verteld hoe en waarom de religie is opge
komen t•n hoc en waarom ze nu aan het uitsterven is.' 

In de laatste jaren zien wc een kolossale bewustwording 
van de massa's. De politieke afdelingen bij de centrales 
voor tractoren en landhouwtechniek ~ (daaronder vallen 
ook de politieke afdelingen die tot taak hebben de vrou
wen te organiseren) helpen nit"t alleen om de kolchozen 
enmomisch te versterken, zij helpen ook de brede massa's 
van de ko1chozeboeren en -boerinnen om de overblijfselen 
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van de oude standpunten, de overblijfselen van het oude 
gebrek aan cultuur af te werpen; de rechteloosheid van 
de vrouw verdwijnt voorgoed naar het verleden. 

Tien jaar zijn er verstreken sinds Iljitsj overleed. Ter 
gelegenheid van deze dag zullen we langs alle lijnen con
troleren hoe wij Lenins laatste wilsbeschikking hebben uit
gevoerd. Wij zullen de balans opmaken. Op het stuk van 
de vrouwenemancipatie wordt het testament van Iljitsj 
onder leiding van de partij verwezenlijkt. Laten we ook 
langs deze weg verder gaan. 

30 november 1933 

N. Kroepskaja 



Uit: DE ONTWIKKELING 
VAN HET KAPITALISME IN RUSLAND 

Verder is de kapitalistische huisindustrie onvermijdelijk 
verbonden met uiterst onhygiënische arbeidsomstandighe
den. De algehele armoede van de arbeider, de totale onmo
g<"lijkheid om de arbeid:;omstnndigheden te beheersen door 
bepaalde regels, en de combinalÎe van de woon- en werk
plaatsen - dat alles maakt de onderkomens van de thuis
werkers tot br()(>i.nestl".n van .infecties en beroepsziekten. 
Op de grote bedrijven kan men dergelijke dingen bestrij
den; de huisindustrie is wat dit betreft echter de meest 
'libera.lc' vorm van kapitalistische uitbuiting. 

Een exC"essief lange werkdag is eveneens kenmerkend 
voor het thuiswerk dat voor de kapitalist verricht wordt en 
voor de kleine industrie in het algemeen. Hierboven zijn 
nl enkC"le voorhC<""lden aangehaald ter illustratie van de 
vergelijkbare lengte van de werkdag op de 'fabrieken' en 
onder de 'huishedrijfjl·s'. 

We kunnen conslateren dat het he·trekken bij de pro
duktie van vrouwen en kinderen op de meest gevoelige 
leeftijd zo'n beetje vaste prik is in de huisindustrie. Ter 
illus:ratie volgen hier een paar feiten, genomen uit een 

:J-.W 



18 W.I. I.F.NIN 

beschrijving van takken van industrie waarin voornamelijk 
vrouwen werkzaam zijn in het goevernement Moskou. Bij 
het spinnen van katoen zijn 10.004 vrouwen betrokken; 
kinderen beginnen te werken op een leeftijd van vijf of 
zes jaar (!); de dagelijkse verdiensten bedragen tien ko· 
peken, zeventien roebel per jaar. De werkdag voor vrou· 
wen in de industrie bedraagt in het algemeen wel achttien 
uur. In de brei-industrie beginnen kinderen te werken op 
een leeftijd van zes jaar; de verdiensten per dag bedragen 
10 kopeken, dat is 22 roebel per jaar. In totaal zijn er 
37.514 vrouwen tewerkgesteld in de vrouwenindustrie; zij 
beginnen te werken op een leeftijd van vijf of zes jaar (in 
6 van de 19 industrieën, welke zes industrieën 32.400 
vrouwelijke werknemers voor hun rekening nemen); de 
gemiddelde verdiensten per dag bedragen 13 kopeken, per 
jaar 26 roebel en 20 kopeken.'~ 

Een van de meest schadelijke aspecten van de kapitalis
tische huisindustrie is, dat zij leidt tot een verlaging van 
de eisen van de werkers. De werkgever kan werkers aan
nemen in afgelegen districten, waar de levensstandaard 
van de bevolking bijzonder laag is en waar het verband 
tussen arbeider en land deze in staat stelt om te werken 
voor een appel en een ei. De eigenaar van een kousenfa
briek op het platteland legt bijvoorbeeld uit dat in Mos
kou de huren hoog z.ijn en dat daarnaast de breiers 'voor

zien moelen worden ... van wit brood ... truwijl de arbei-

• Mevrouw Gorboenowa, die de \'rouwcnarbeid in de indu
stril' hccfl bt"schren·n, gech de \'erdicnstc•n onjuist op als zijnde 
IC'Sp. 18 kopeken en 37 roebels 77 kopeken, want zij neemt 
11lechts de gemiddelde cijrers \'OOr elke industrie l'n laat buiten 
hl'schouwing dat el in de di\·erse industrieën \'erschillende aan
talen \'rouwen werkcn. 
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ders hier het werk doen in hun eigen hutjes en zij bruin 
brood eten ... Hoe kan Moskou dus tegen ons concurre
ren!'* In de katoenspinnerij is de verklaring voor de zeer 
lage Jonen, dat dit werk voor de bocrenvrouwen en hun 
dochters alleen maar een aanvullende bron van inkomsten 

is. 'Aldus dringt het heersende systeem in deze bedrijfstak 
de lonen van hen voor wie het de enige bron van bestaan 
is terug tot de uiterste limiet, verlaagt het de lonen van 

hen die hulll levensonderhoud uitsluite.nd kunnen verdie
nen door fahri.eksarheid. of stelt het de verhoging van hun 
levenspeil uit. In beide gevallen schept het uiterst abnor

male omstandigheden'.** 'De fabriek zoekt goedkope we

vers,' zegt de heer Charizomenow, 'en zij vindt die in hun 
geboortedorpen, ver van de industriële centra. . Dat de 

lonen gestadig dalen wanneer men zich van de industriële 

centra naar de buitengewesten beweegt is een onbetwist

haar feit.'*** Vandaar dat de werkgevers uitstekend in staat 
zijn om voordcel te trekken uit omstandigheden die de 

bevolking op kunstmatige wijze aan de landelijke distric
ten hinden. 

De grote gemechaniseerd ... industrie, die massa's arbeiders 

roJH"f'lllrf'et·t die dikwijls afkomstig zijn uit verschillende 

delen v.111 het l.md, weigert absoluut om ovt>rhlijfsclen van 

* ·S!a1i,1i,dlt" gl')l:l"\"l"IIS 

J,•('l \'11. fa.~c. 11, hl!. 10 I. 
** 'Statisti~chl' )l:l'!(l'\"l'IIS 

d•·•·l \'11. fa,c 11, bi..:. 2W"l. 

hrt go!'\ l'r!ll'llll'nl ~foskou". 

h1·t !\"01'\"(•nwnwnt ~lo~kou', 

*** ')),. industri1•i0n van lwt ~Ol'\"('flll'llll'lll \VIadimir', lil. 63, 
\!TC ih hl1 ~''JÛ 
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het patriarchaat en per~oonlijke afhankclijkht"Îd te tole
reren en wordt gekenmerkt door een waarlijk 'verachte\ij. 
kc houding ten opzichte van het verleden'. Deze breuk 
met het ovcrlct"fd(' vcrleden i~ N'll van de wezenlijke voor
waarden voor t_•cn mogelijke en nOO<!?.akclijkc regulering 

van de produktie en van de openhare controle daarop. 
Sprekend over de veranderingen die door de fabriek zijn 
veroorzaakt in de .levensomstandigheden van de bevolking, 
moet in het bijzonder worden gezegd dat het betrekken 

van vrouwen en jeugdigen hij de produktie* op de keper 
beschouwd progressief is. Er valt niet over te twisten dat 

de omstandighcdt"n \\·aarin de kapiwlistischc industrie deze 
catcgoriel'n van de werkende bevolking plaatst hijzonder 

moeilijk zijn, dat het voor hen hijzonder noodzakelijk is 
dat de werkdag gereguleerd en vcrkort wordt, dat er hy· 
giënische arbeidsomstandigheden geschapen worden enz.; 

maar poging~n om de arbeid van vrouwen en kinderen in 
de industrie geheel uit te bannen of om de patriarchale 

levenswijze die dergelijke arbeid uitsluit te steunen, zou

den reallionair en utopisch zijn. Door de patriarchale iso
latie van deze bevolkingscategorieën, die vroeger nooit bui

ten de enge cirkel van huiselijke en familierelaties kwamen 
te vernietigen, door hen te betrekken bij de rechtstreekse 

deelname aan de maatschappelijke produktie, stimuleert 

de grote gemechaniseerde industrie hun ontwikkeling en 
vergroot zij hun onafhankelijkheid; met andere woorden: 

zij schept levensomstandigheden die op een onvergelijke-

* Vol~rns de gc~c\'cns \'an de 'Index' hadden de fabrieken 
în Europt·cs Rusland in 1890 een totaal \·an 875.764 arbeiders 

aan het werk, waarvan 210.207 (24°/0 ) vrouwen waren, 17.793 
(20, 0 ) jongensen 8216 (1%) mcisic~ 
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lijk veel hoger peil staan dan de patriarchale onbeweeglijk. 
heid van de voorkapitalistische betrekkingen.* 

Gcschreve11 in IB!JG-1899. Deel 3, bi::. 442..444, 
547/548. 

* 'll•· arnw w•·•·f~••·r \'o\gl haar \':tdt•r ••11 !.;aar l'l'lll~rnoot mmr 
t! .. lahri•·k •·n w••rkt naast lll'n 1'11 onafhank•·lijk \':lil lu-n. Zij is 
1'\'1'117.1'1'1' koslwinstl'r als clr man.' 'Op de fahrick ... is de vrouw 
.t.wlwl·l 1'11 al t'l'll onafhank1•lijk1· produn·nlt', apan ''au haar 
••t·ht,.-:t·noot.' i"abril'ksarbcidsters lt•n•n met t•cn opml'rkl"lijkt: stll'l· 
hl"id lezen en schrij\'cu. (De industrieën van het ,:;oc\'t'rm·wt·nt 
\Vladimir, 111, 113, 118, 112 en rld•·rs.) De heer Charizomt•now 
hrrft ,·olkoml'll gelijk wannl'l'l' hij dl' volgt•nde conclu~il' tn•kt: d1: 
illdu~trÎI' ill'rft 'dl' l't'OnomisdiC afhankl'lijklll'id ,·an dl' nouw 
\11.11 haar familit• ... t•n van haar man op!:;'l'hl"\'t•n'. 'Op dl' fabrit•k 
i~ dl' \'rouw de gelijke ,·an de man; dat is de gl'lijkhcid \'an hrt 
proll"tariaat ... Dl' kapitalisatie ,·an dl' industrie is 1'1'11 bl"lan!l;rij
kt• factor in de strijd van de \Touw \'Oor haar onanmnkclijkh<"id 
\'an dt• familil'.' 'Dl' induslric scht•pt l"l'll nii'UWt' po~itie \'oor d1• 
Houw, waarin :<:ij \'olkomcn onafhankelijk is \'an haar familie 1'11 

,·an haar man.' ('jocridit~jl'ski Wjl'slnik', 1883, nr. 12. bk 582, 
596.) In dl' 'Statislischc gegevens \'OOr hl't goevcrnl'ml"nt Moskou' 
(deel VII, fase. II, Moskou 1882, blz. 152, 138/139) vcrgelijken 
de ondcr..:oekcrs de positie \'an de \'rouw die kousen met dl' hand 
maakt mrt die van de nouw die Zl' machinaal producl'rrt. 01.' da
!l'l'iijksl" \'l'rdirnstrn \'an dl' handwt'rk~tl.'rs bt'drag-f'n on!::r,·crr 8 
kotwk.·n 1'1\ di·· \:til dt• madtiiii'\\'O'rkslo•rs I+ tot ::co knpo·k•·n. n(' 
nm,tamlil:lwtkn \'l'lll rl•• w•·t·k••ntk \'I'Onw hij d<' nmdtinal•• pro· 
dnb.li•• w••llll'll a]<; '"l~t !l('~dJrt'\l"ll: .. \'nnr ons staal 1'1'11 \·nje 
jonge \rouw, d•oor !-:l't'\1 ••••k••l obstakPI .qPhinderd, !{eëmanci· 
pt•erd \an haar fan•ilil• •·n 'an all•·~ ,,·at dl' leH•nsomstaudiu;ht'· 
drn uitmaakt ,·an dl' horrPII\ rouw: 1'1"11 jon!tt' nouw, dit' op dk 
wil11•kruriu; og<'nhlik ,·an dl.' rnr plaMs naar dl' andrrr kan !taan, 
di•· ,·an \wrk!-(1'\ •·r ka u H'I'WÎ~SI'll'll , ... di•· op I' ik wil\,•k•·m·ig mo
ml'nt zondl'r werk kan komen te :.>.Îttl'n. . . zonder rl"n hl'le 



broods. . . Onder de handwerkproduktie waren de verdiensten 
heel mager rn om·oldoende om de kosten voor haar levenson
derhoud te de-kken, vrrdi("mten die alJe,·n aanvaardbaar waren 
wannerr zij als lid \"an ren landbrwerkendr familie gedeC'IIC'Iijk pro
fiterrde \"an de opbrt"ngst \"an dat land; onder de machinale pro
duktie ontvangt de werkende vrouw naast voedsel en thee ver
diensten die haar in staat stellen ... om gescheiden te leven en 
het te stellen zonder de inkomsten \"an de familie van het land ..• 
Bovendien zijn de Vf"rdienstrn \·an de arbridstf"r in dl' gl'ml'
chaniM"erde industrie ond1•r de huidigl' omstandi~hedr-u hl•tcr 
gewaarborgd.' 



Uit: ONTWERP-PROGRAMMA 
VAN DE RUSSISCHE 

SOCIAAL-DEMOCRATISCHE 
ARBEIDERSPARTIJ' 

XIII. Het meest belangrijke van de overblijfselen van de 
op horigheid berustende orde, de machtigste steun van ge
heel deze barbaarsheid wordt gevormd door het tsaristische 
absolutisme. Dit is de kwaadaardigste en de gevaarlijkste 
vijand van de bevrijdingsbeweging van het proletariaat en 
v.m de culturele ontwikkeling van het gehele volk. 

(C) 
De RSDAP+:· stelt zich derhalve als haar allereerste poli

tieke taak het tsaristische absolutisme omver te werpen en 

het te vervangen door een rcfJubliek op grondslag van een 

democratische constitutie, die moet waarborgen: ~ 

1. de alleenheerschappij van het volk, d.w.z. dat de 
gehele opperste staatsmacht moet worden geconcentreerd 
in handen van c!'n wctgevcnde vergadering, die is samen

g-e~teld uil d<' V('lh'p;clJWoordiger~ van ht•t volk; 
2. lH'l ;dg('JlH'('Il. g-elijk ('ll din•ct ki(·.~rt'dl! "owel voor tl<' 

wetgevemie vergadering als voor alle plaatselijke organen 
van zelf1wstuur voor alle burger~ die de lt'C'ftijd van 21 

jaar hehben herf'ikt; geheime stC'mming hij alle verkiezin-
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gen; het recht van iedere kiezer om in alle vertegenwoor
digende lichamen te worden gekozen; vakantiegelden voor 
de volksvertegenwoordigers; 

3. onschendbaarheid van de persoon en de woning der 
burgers; 

4. onbeperkte vrijheid van geweten, spreken, pers, ver
gadering, staking en vereniging; 

5. vrijheid van reizen <'11 v:m beroepsuitoefening; 
6. afschaffing van de standen en instelling van volle

dige rechtsgelijkheid van alle burgers, onafhankelijk van 
geslacht, godsdienst en ras; 

7. erkenning van het zelrbesr:hikkingsrecht van alle na

ties, die tot de staat behoren; 
8. het recht van ieder burger om iedere ambtenaar bij 

het gerecht aan te klagen, zonder bij het boven hem 
staande gezag zijn klacht te moeten indienen; 

9. de vervanging van het staande leger door de algeme· 
ne volksbewapening; 

10. scheiding van kerk en staat, van sc-hool en kerk; 
11. algemeen kosteloos en verplicht schoolonderricht 

voor kinderen tot het 16de levensjaar; ver7.orging van de 
arme kinderen (voedsel, kleding en leermiddelen) op staats· 

kosten. 
(D) 
In het belang van de bescherming van de arbeiders· 

klasse en ter verhoging van haar strijdvaardigheid* eist 
de RSDAP: 

* Voorstd van Frey: Het begin van deze alinea moet ver· 
andcrd worden als volgt: 'Ter beschenning van de arbeiders. 
klasse tegen lichamelijke en zedelijk(' ontaarding, \'Oorls in ht'l 
b .. Janl{ \"an ht't \'t'rhogen \"an haar Af'~rhikthl"id \·oor dr strijd 
\OOT haar hl"\'rijdinl{ .. .' 
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I. beperking van de arbeidstijd tot acht uur per dag voor 
alle loonarbeiders; 

2. een wettelijk bepaalde, wekelijkse, onafgebroken rust
tijd van ten minste 36 uur voor mannelijke en vrouwe
lijke loonarbeiders in alle takken van de volkshuishouding; 

:i. volledig vcrluxl op overwerk; 
4. \'erhod op nachtarbeid (van !1 uur 's avonds tot 5 

uur 's morgens) in alle takkl'n van de volkshuishouding, 
met uitzondering van dit·, waarin hij om terhnische re
dellen volstrekt noodzakelijk is; 

5. vcrbod voor de ondernemers om gebruik te maken 
van loonarbeid van kinderen beneden de leeftijd van 15 
jaar; 

6. verbod op vrouwenarbeid in de takken van de volks
huishouding, waarin de arbeid in het bijzonder voor het 
\'rouwelijke organisme schadelijk is; 

7. wettelijke vaststelling van de burgerrerhtelijke aan
sprakelijkheid van de ondernemers voor de volledige of 
gedl'cltc.lijke arhl'idsongesrhiktllcid, wanneer deze het ge
volg is van een ongeval of van srhadclijke produktiever
houdingen, en vrijstelling voor de arbeider van de plicht 
te bewijzen dat het verlies aan de ondernemer is te wijten; 

8. verbod op het uitbetalen van het loon in waren;* 
!l. betaling van staatspensioen aan doo1· ouderdom ver

zwakte arbeiders die niet meer geschikt zijn voor het ar
l)(·idsproces; 

Hl. uithrcidin~ van hl'l .1autal fahrieksinspt'l'll'nrs; aan
~L1·Iliug van vruuwt•lijkl~ inspt•t·tt•urs in dit~ takkt•n van ar
hcid, waarin vrmtwcnarhcid dt• boventoon voert; het in-

* Voorst!'! \·an Frl'y: Hil'r (bij hl'l7.1'1fd,. punt) in\"OI'):::I'n: 

'\\'••t!t•lijkt· \Til)lidllin~ Hmr w~·l..c·lijksro uitht'laling- \:111 lwt loou 
hij allo· :ui>C"id!IO\"o·ro·~·ukuu•~h·n·. 
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voeren van toezicht op het toepassen van de fabriekswetten 
van door de arbeiders gekozen en door de staat betaalde 
vertegenwoordigers, voorts het houden van toezicht op het 
vaststellen van de normen van het stukloon en van het 
uitschot door gekozen vertegenwoordigers der arbeiders; 

11. het invoeren van een controle door plaatseHjke or· 

ganen van zelfbestuur, aangevuld met gekozen arbeidsver
tcgenwoordigl'r!'l. op de sanitaire toestand van de aan de 
nrbciders door de ondernemers toegewezen woningen, 
voorts op naleving van de regels voor deze woningen en 
de humvoorwaardcn, teneinde de arbeiders tegen de in
menging van de ondernemers in hun particuliere leven en 
bij hun optreden als staatsburgers te beschermen; 

12. het invoeren van een behoorlijk georganiseerd, al
zijdig sanitair toezicht op de arbeidsvoorwaarden in alle 
bedrijven die arbeiders in dienst hebben; 

13. uitbreiding van het toezicht der fabrieksinspecteurs 
tot het handwerk, de huisindustrie en de thuiswerkers en 
tot de staatsbedrijven; 

14. vaststelling van strafrechtelijke aansprakelijkheid 
bij het overtreden van de wetten op de arbeidsbescher
ming; 

15. verbod voor de ondernemers om van het arbeidsloon 
gelden af te trekken, onverschillig waarvoor (boetes, af
trek voor uitschot enz); 

16. ht>t in alle takken van de volkshuishouding oprich
ll"n van ariX'id.,gt'fC'l"htenn, samengesteld uit een gelijk aan
tal VC'rleg('nwnordig('rs van arbeiders en ondernemers. 

Geuhrer•en fliHtn 25 j11n11Dri 
rn lH /tbmari (7 febntari en 
3 mnarl) 1902. 

Deel 6, blz. 205-208. 



Uit: HET INTERNATIONALE 
SOCIALISTENCONGRES IN STUTTGART 

De resolutie over het vrouwenkiesrecht werd eveneens 

C'Cn~tcmmig aangenomen. AHecn een Engelse van de semi

burgct1\ijkc 'Fahian Socicty' 1n vord.cdigdc de toelaatbaar
hcid van een strijd, niet voor het volledige vrom.,.·enkies
rcr:ht, maar voor een kiesrecht dat beperkt zou zijn tot 
vrouwen die hczittingen hebben. Het congres verwierp dit 

zonder meer en sprak zich er voor uit dat de arbeidsters 

de strijd voor het kiesrecht niet zouden voeren samen met 
dc burgerlijke aanhangsters van de gelijkberechtiging voor 
vrouwen, maar tczamcn met de klassepartijen van het 

proletariaat. Het congres erkende dat het in dE." campagne 
voor he.\ vrmtWPnkiPsrecht noodzak<'lijk wa~ om d1• prin
cip('-; v:1n IH·l "ocia!i-;nw en van eh· ~clijkc rcchl['l\ voor 
111.111 t'1t \'1<Hl\\ Ct· \'t•rdl'di~t'tt, zondl'r aan dt'7t' principP~ 

.tflltt•uk tt· dnt·n ttit \\,tt \'tlllf ''IIJIOrtuni~tisdw O\'t•twe~in

~en ook. 

In dl' conHni~~if' Olll~toml na:tr :t:mh·idin~ hietvan C'en 

intt·n'~~;mt \'PI''t'hi\ \';\11 lll('llÎng. n(' OosiPnrijk!'rS (Viktor 
.\dln, Adellwid Popp) tl'chtvaanli~dPn hun t.lctiek in de 
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strijd voor het algemeen kiesrecht voor mannen; ter wille 
van het behalen van dit recht achtten zij het opportuun 

om de eis voor kiesrecht ook voor vrouwen bij de agitatie 
geen priori·teit toe te kennen. De Duitse sociaaJ.democraten, 

in het bijzonder Zet kin. protcstccrdcn hiertegen al toen de 
Oostenrijkers op opportunisti-;chc wijze het principe op· 
off..-rdcn de omvang v.111 de agitatie voor de volbbcweging 
niet te \'euwakken m;~;u· te n'l>stcrkC'n hij een energieke 
vt'rdediging v,m het vrmnvcnkic~n~cht. In de comrnis~ie 
WC"rd Zetkin volledig hijgevallen door t_•cn ;tndcrc voor

aanstaande Duitse sociaal-dcJllOcratc, Zictz. De correctie 
van Adler, die de Oostenrijkse tactiek zijdelings rechtvaar

digde (er werd in die correctie alleen maar gezegd dat er 
geen onderbreking moest zijn in de strijd voor het kies· 
recht van werkelijk a.llc burgers, maar er werd niet g~
zcgd dat de strijd voor het kiesrecht altijd al gevoerd IS 

met de cis van volledige gelijkberechtiging voor man en 
vrouw),- werd afgcsll:md met 12 tegen 9 stemmen. Het 
standpunt van de commissic en het congres wordt wellicht 
het meest nauwkeurig - uitgedrukt door de volgende 
woorden van de hierboven aangehaalde Zietz uit haar re· 
devoering op de internationale conferentie van socialisti· 

sche vrouwen (die conferentie werd gelijktijdig met het 
congres in Stuttgart gehouden): 'Wij moeten principieel 
alles eisen wat wij als rechtvaardig lwschouwen,' zei Zietz, 
'en slechts in het geval dnt wij te wC'inig kracht hebhen 

voor Ut· ~lrijd 11emeu wij Kt·not·~t·n tnt·l wal wij ku1uwn 
hcrcikt•u. Dat is altijd de lal"lit·k van d 1• ..;r,ciaal-dt•Jllocr:l· 
tic gewcc~l. Hoc be~ lll'idcner on:te cio;en zullen zijn, des 

lC' hese hcidl'ner zulle-n ook dl' tt'gf'nwc·tkomingen van dt" 
rl'f};('IÎilj:!; zijn .. .' Uit de'/(' lwi~t lm!oot'll de Om!('llfijksc en 
de- Duil'>l.' ~oc:iaoll-dcmonatischl' vrouwen kan cl" lf'zcr 
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zien hoe streng de beste marxisten zich opsteUen tegen
o .... er de kleinste afwijkingen van de aangehouden princi
piële revolutionaire tar.tiek. 

GeJchrer•tll ;" september 1907. Deel 16, bh. 85{86. 



BESCHAAFDE EUROPEANEN 
EN WILDE AZIATEN 

De bekende Engelse sociaal-democraat Rothstein vertelt in 

de Duitse arbeiderspers over een leerzame en typerende 
gebeurtenis in Brits-Indië. Deze gebeurtenis laat ons be
ter dan welke overwegingen ook zien, waarom de revolu

tionaire geest zo snel toeneemt in dat land dat meer dan 
driehonderd miljoen inwoners telt. 

De Engelse journalist Arnold, die een krant uitgeeft in 
Rangoon, een grote stad (met meer dan tweehonderddui
zend inwoners) in een van de Brits-Indische provincies, 
plaatste een artikel met de kop: 'Minachting voor het 
Engelse gerecht'. In dit artikel werd de plaatselijke En
gelse rechter Andrcw aan de kaak gesteld. Arnold werd 
wegens dat artikel veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf, 
maar hij zocht het hogerop en omdat hij relaties in Lon
den had, drong hij door tot de hoogste instanties in Lon
den. De Brits-ln<.liscllc regering 7.elf haastte zic-.h om de 
straf te 'verlagen' tot vier maanden, zodat Arnold weer op 
vrije voeten kwam. 

Hoe was dat allemaal gekomen? 

Een Engelse kolonel met de naam Mr:Corrnir:k had een 
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minnares en deze had een inheems dienstmeisje van elf 
jaar, Anna genaamd. De schitterende vertegenwoordiger 
van de beschaafde natie liet Anna bij zich komen, ver
krachtte haar en sloot haar in zijn huis op. 

Nu wilde het geval dat Anna\; vader op sterven lag en 
zijn dochter liet roepen. Iedereen in het dorp wist toen al 
van het gebeurde af. De bevolking was buiten zieh
zrif van vernlllwaarc.liginp.:. De polilie was gedwongen om 
een arrestatiebevel tegen McCormick uit te vaardigen. 

Maar rechter Andrew liet hem gaan op borgtocht en 
sprak hem later vrij, waarbij het recht op schaamtelm:c 
wijze werd verkracht. Onze kolonel beweerde, zoals in 
dergelijke gevallen alle heren van nobele afkomst doen, 
dat Anna een prostituée was, waarvoor hij als bewijs een 
vijftal getuigen liet opdraven. Maar de acht getuigen die 
door Anna's moeder naar voren werden gebracht wensJe 
de rechter niet te horen! 

Toen journalist Arnoltl wegens laster werd veroordeeld 
stond de president van de rechtbank, de 'weledelgeboren' 
'sir' Fox, Arnold niet toe de zaak Ie adslrueren met getui
genverklaringen. 

ledereen weet dat dergelijke gevallen in Brits-Indië 
schering en inslag zijn. En slechts dankzij zeer uitzon
derlijke omstandigheden die 'lasteraar' Arnold. zoon van 
N~n invloedrijk Londens journalist, de kans gaven om vrij 
te knmcn uit de gevangenis, kon ruchlhaarhcicl aan de 
zaak worden g<~g<·ven. 

Men moet niet vcrgt·tcn dal dc F.ngclst~ lihcralt·n hun 
'beste' mensen aan het hoofd van de Brits-Indische regE"
ring plaalscn. Kort gt·lt·dcn werd tot ondt•rknning van 
Hri!s-Indii_:, tnl superÎt'UI' van de McCnrmicks. dc Andrews 
en de Foxen, Juhn Morley ht'nocmd, t•t•n hekende radicale 
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schrijver, een 'sier van de Europese wetenschap' en een 
'eerbaar man' in de ogen van elke Europese en Russische 
liberaal. 

In Azië is de 'Europese' geest al ontwaakt: de volkeren 
van Azië zijn democratisch-hewnsl geworden. 

Dt 'Pr•wda' nr. 87 VIII! 

14 april 1913. 
Deel 23, blz. 89/90. 



EEN GROOTSE OVERWINNING 
VAN DE TECHNIEK 

De wereldberoemde Engelse scheikundige William Ramsay 
h{·cft een methode uitgevonden om op directe wijze gas 
h· winnen uit steenkoollagen. Ramsay is al in onderhan
deling met t•en eigenaar van steenkolenmijnen over de 
praktische aanpak van de zaak. 

Een van de helaugrijkste opgaven van de moderne tech
niek naden zodoende haar oplossing. Een enorme omwen
h'IÎnK zal lwt gevolg zijn. 

Om de l'llcrgic uit steenkool te gebruiken wordt de 
steenkool tegenwoordig nog door het hele land vervoerd 
om in grote hocveelheden te worden vcrbrand in aparte 
hcdrijven en huizen. 

De ontclt·kking van Ramsay betekent een gigantische 
l<~dmischc revolutie in wellicht de belangrijkste tak van 
<h~ produktie in de kapitalistische landen. 

Ramsay hedt t•cn pmcédf gevonden om deze steenkool 
tt· verandl·rcn in gas op de plaats waar ze wordt aangc
troffcu, zonder haar naar het aardoppervlak te halen. Een 
dl·rg1·1ijk prnn~d{·, alleen veel eenvoudiger, wordt soms lot~

gt'pa~l hij dt• winning van wui: dat wordt niet rcdllstrct•ks 
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naar de oppervlakte gehaald, maar het wordt opgelost in 
water, waarna het zoutmengsel via buizen wordt opge
pompt 

Het procédé van Ramsay zal de steenkolenmijnen als 
het ware transformeren lot gigantische distilleerapparaten 
voor de produktie van gas. Het gas brengt gasmotoren in 
beweging, die de mogelijkheid bieden om tweemaal zoveel 
van de steenkoolenergie te gebruiken als mogelijk was met 
de stoommachines. De gasmotoren dienen op hun beurt 
weer voor de omzetting van energie in elektriciteit, die de 
techniek nu al over enorme aistanden kan vervoeren. 

Bij zo'n technische omwenteling zou de prijs \'an de 
elektriciteit tot ee11 vijfde worden verlaagd en misschien wel 
tot een tiende van de huidige prijs. Een enorme hoeveel
heid menselijke arbeid, die thans wordt gebruikt voor de 
winning en het vervoer van steenkool, zou kunnen worden 
bespaard. Er zou zelfs gebruik kunnen worden gemaakt 
van de meest anne en nu onbewerkelijke steenkoollagen. 
De kosten voor verlichting en verwarming van de huizen 
zouden sterk verlaagd kunnen worden. 

De omwenteling in de industrie die door deze uitvinding 
wordt veroorzaakt zal enonn zijn. 

Maar de gevolgen van deze omwenteling voor het hele 
maatschappelijke leven zullen onder de huidige, kapitalis· 
tische structuur niet te vergelijken zijn met die onder het 
socialisme. 

Onder het kapitalisme zal de 'bevrijding' van de arbeid 
van miljoenen steenkool delvende mijnwerkers onvermij· 
delijk een massale werkloosheid veroorzaken, een enonne 
toename van de annoede en een verslechtering in de si
tuatie van de arbeiders. En de winst van deze grote uit

vinding zal worden opgestreken door de Morgans, de Rocke-
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fellers, de Rjaboesjinski's en de Morozows, met hun 
gevolg van advocaten, directeuren, professoren en overige 
lakeien van het kapitaal. 

Onder het soci;Llisme zou de toepassing van Ramsay's 
procédé door het 'bevrijden' van de arbeid van miljoenen 
mijnwerkers de mogelijkheid openen onmiddellijk voor 
i1•deree11 de arbeidsdag te verkorten van acht uur tot bij
vnorheeld zeven uur of nog minder. De 'elektrificatie' van 
alle fabrieken en spoorwegen zal leiden tot hygiënischer 
W<'rkomstandigheden, zal miljoenen arbeiders bevrijden van 
rook, stof en vuil en zal de smerige en walgelijke werk
plaatsen in schone, lichte en memwaardige laboratoria 
veranderen. Elektrische verlichting en elektrische vel'\\o'ar
ming van e.\k huis zullen miljoenen 'huisslavinnen' bevrij
den van de noodzaak om driekwart van hun leven door 
te brengen in een stinkende keuken. 

De techniek van het kapitalisme groeit van dag tot dag 
vcrder uit hoven die maatschappelijke omstandigheden, die 
de werkers \'f"roordelen tot de loonslavernij. 

De 'l'rawdu' nr 91 
van 21 april 1913. 

Drcl 23, bh. 93-95. 



KAPITALISME EN VROUWENARBEID 

De moderne ka.pitalistiscl1e maatschappij bergt in haar 
binnenste een groot aantal gevallen van annoede en on· 
derdrukking die niet meteen in het oog vallen. De uiteen
gerukte gezinnen van middenstanders, handwerkers, ar
beiders, klerken en lagere ambtenaren lijden onnoemelijk 
en kunnen zelft in de beste tijden de eindjes nauwelijk!i 
aan elkaar knopen. Miljoenen en miljoenen vrouwen lei
den (of liever 'lijden') in dergelijke gezinnen het leven van 
een 'huisslavin', die moet proberen haar gezin te voeden 
en te kleden van een hongerloontje, tegen de prijs van da
gelijkse wanhopige inspanningen en 'bezuinigingen' op 
alles - behalve op haar werk. 

Uit deze vrouwen reeruteert het kapitaal het liefst zijn 
huiswerksters, die bereid zijn om tegen een affreus lage 
betaling voor zichzelf en voor hun gezin 'iets bij de ver~ 
dienen'. Uit diezelfde vrouwen recruteren de kapitalisten 
van a.lle landen (net als de slavenhouders in de oudheid 
en de bezitters van lijfeigenen in de middeleeuwen) een 
willekeu.rig aa.Illta.l concubines tegen 'elk aannemelijk bod'. 
En geen enkele vorm van 'zedelijke verontwaardiging' (die 
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in 99 van de 100 gevallen schijnheilig is) over deze pros
titutie richt iets uit tegen deze handel in vrouwenlicha
men: zolang de loonslavernij bestaat zal onvermijdelijk 
ook de prostitutie bestaan. Alle onderdrukte en uitgebuite 
klassen in de geschiendenis van de menselijke samenleving 
zijn altijd genoodzaakt geweest (en daarin bestaat hun uit
buiting) om aan de onderdrukkers ten eerste hun onbetaal
de :u·heid en ten tweede hun vrouwen, als concubines voor 
dt• 'heren', af te staan. 

De slavernij, de lijfl'igcnsehap ('11 het kapitalisme zijn 
wat dat betreft één pot nat. Alleen de vorm van de uit
buiting verandert, de uitbuiting zelf blijft. 

In Parijs, de 'hoofdstad van de wereld' en het centrum 
van civilisatie, is nu een lelllOOilJlelling geopend van wer
ken van 'uitgebuite thuiswerksters'. 

Op elk tentoongesteld vomwcrp zien wij een kaartje 
waarop staat aangegeven hocveel de thuiswerkster voor de 
vervaardiging ervan ontvangt en hocveel zij daarmee per 
dag en per uur kan verdienen. 

En wat blijkt? Meer dan I 1/4 franc, d.w.z. 50 kope
ken, ka11 een thuiswerkster op geen enkel produkt vcr
die11err. En een enorme hocveelheid arbeid brengt een 

loon op dat nog onvergelijkelijk veel lager is. Lampekap
pen bijvoorbeeld. Het tarief is 4 kopeken per dozijn. Of 
papieren 1-akken: 5 kopeken per 1000; verdiensten: ::cJ ko
))('kt·n )l('l" uur. Of kleine stukjes spl't•lgocd met linlcn C',d.: 

2 1/2 kop(•lwn per uur. Of kunslhlnt•mt•n: IWt't' tl drit· kn
pt•k(•n per uur. Of dauws- en !.t•n·nond(·rgocd: van t<t'l't" 

tot ::r.f kopC'ken J>l'l" uur. En :m knmtl'll wc Int in hC't nn
f'indige doorgnan. 

On1.c ~enootsrhapp<'n vnn nrhl'idC'r~ en vakhonden zou
dt'n ook ('('liS t'('ll dC'rg(•lijkt~ 'lt•ntnouslt·lling' nuwlen orga• 



38 W.I. LENIN 

niseren. Die zal niet de kolossale winsten opleveren die de 

tentoonstellingen van de bourgeoisie opbrengen. Maar een 
tentoons.tellng van de armoede der proletarische vrouwen 

zal een ander nut opleveren: ze zal de Joonwerkers en de 

loonslavinnen htlpen om hun eigen toestand te begrijpen, 

om een blik te werpen op hun 'leven' en om na te den

ken over de voorwaarden voor de bevrijding van dat eeu

wige juk van de nood, de armoede, de prostitutie en alle 
mogelijke andere vernederingen die de armen moeten on
dergaan. 

GtSchret~en op 27 april 
UOmû) 1913. 

Dul 23, bi::. !36/ 137. 



Op het Pirogow-congres12 van artsen heeft het vraagstuk 
van de abortus, d.w.z. van de kunstmatig veroorzaakte 
miskraam, veel belangstelling en veel debatten tot gevolg 
gehad. Litsjkoes, een der mensen die verslag deden haalde 
gegevens aan over de buitengewoon sterke verbreiding 
van de vruchtafdrijving in de moderne, zogenaamd be
schaafde landen. 

In New Vork vonden er in één jaar 80.000 afdrijvingen 
pl.tals en in Frankrijk komen er 36.000 per jaar voor. In 
Sint-Petersburg is het percentage kunstmatige miskramen 
in vijf jaar meer dan verdubbeld. 

Het Pirogow-congres van artsen aanvaardde het besluit 
dat strafrechtelijke vervolging van de moeder wegens abor
tus provocatus niet plaats mag vinden, terwijl de artsen 
sled11-. wrvoll{d zomh·n mngt·n wordl'n in het geval van 
':t.t~lfzm·l1tige dnrlrimh·11'. 

Tijdens de discussies ro!'rde de mrerderlu•id, die zich 
uitsprak voor niet-strafhaarheid van dt~ abortus, natuur
lijk ook het vraagstuk aan van het zogrnocmde neomal
tiJusianisllJe (kunstn1atige llliddclf·n, die lu•sclu·nncn tegen 
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conceptie), waarbij zij ook de maatschappelijke kanten 
van de zaak aanroerden. Zo heeft volgens het venlag van 
de 'Roesskoje Slowo'13 de heer Wigdortsjik bijvoorbeeld 
verklaard dat de 'anticonceptiemiddelen toegejuicht moes· 
ten worden', terwijl de heer Astrachan onder donderend 
applaw uitriep: 

'Wij moeten de moeders 0\>erreden kinderen te dragen, zodat 
dm kunnen worden \'enninkt op onderwijsinstellingen, zodat 
er loten voor hen moeten worden getrokken en zodat zij tol 
zelfmoord gedre\-en kunnen worden!' 

Als de mededeling waar is dat een dergelijke uitroep van 
de heer Astrachan stanoachtig applaus verwekte, dan ver· 
wondert dat feit mij niet. De toehoorders waren bourgeois, 
middelgrote en kleine, met een middenstandspsychologie. 
Wat kan er van hen anders worden verwacht dan het 
meest laagsoonige liberalisme? 

Maar vanuit het standpunt van de arbeidersklasse kan 

men nauwelijks een welsprekender uitdrukking vinden voor 
de hele reactionaire inhoud en voor de hele armzaligheid 
van het 'sociale neomalthusianisme' dan de geciteerde fra
se van de heer Astrachan. 

' ... Kinderen dragen om ze te laten verminken .. .' Al

leen dáárvoor? Maar waarom eigenlijk niet om ze beter, 
saamhoriger, bewuster en vastberadener dan wij te laten 
strijden tegen de huidige levensomstandigheden, waardoor 

onze generatie wordt venninkt en tot de ondergang wordt 
gedoemd?? 

En daarin zit 'm nu net het fundamentele vcrsc.hil tus

sen de psychologie van de boer, de handwerkf"r, de intellec
tueel, van de kleinburger in het algemeen, en de psydw

logie van de proletariër. De kleinburger ziet ('ll vOf'll dat 
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hij ten onder gaat, dat het leven steeds moeilijker, de 
strijd voor het bestaan steeds genadelozer en de situatie 
van hem en zijn gezin steeds uitzichtlozer worden, Dat is 
een onbetwistbaar feit. En de kleinburger protesteert daar~ 
tegen. 

Maar hoe protesteert hij? 
Hij protesteert als vertegenwoordiger van een klasse 

die hopeloos ten onder gaat, die wanhoopt aan zijn toe· 
komst, H"rslagen en lafhartig. Er is niets aan te doen: 
dan maar liever minder kindC"n"n die ons leed en onze las
ten moeten dragen en die !i jden onder onze armoede en 
onze vernedering - dat is de kreet van de kleinburger. 

De bewuste arbeider staat onmetelijk ver van dat stand
punt. Hij laat zijn bewustzijn niet vertroebelen door der· 
gelijke jammerklachten, hoe oprecht en doorvoeld ze ook 
mogen zijn. Ja, ook wij, arbeiden en de massa van de 
kleine producenten, ook wij leiden een leven dat ve1~vuld 
is van C"en onverdraaglijke last en van lijden. Onze genC"· 
ratit" hPeft ht"t moeilijkt"r dan die van onze ouders. Maar 
in (·i·n opzicbt zijn ,,jj vPc\ ge-lukkiger dan onze vaderen. 
W1j hrb!Jrn J.!rlrrrd om tr. strijden C/1 we lerl'/1 s11cl bij - ·

rn niPt om in ons t"entje te strijden zoals de hestC"Il onzer 
vaderen deden, niet in naam van de ons vreemde leuzen 
van de burgerlijke fantasten, maar uit naam van onze 
eigen klasse. Wij strijden heter dan onze vaderen. Onze 
kimler('tl zu\IC"n nog bct<"r strijden en zij z1tllrn overwin-

])(" arlwidt"t~kla~~<" ga,ll nit"l ten ont!t"r, 111:t:tr ,I{T"()("it, 
wordt sterker. rijpt, sluit zich a.ULCt"ll, liïht zichzelf voor 
t'll hardt zich in dt" ~t.rijd. Wij "lijn ]W~~imi~tcn w.1ar ht"' 
tic- lijft•igcmchap. ht"l kapit:Lli~Hit' t'll d, .. klt·irw ]HoduktÎL' 
],t·trdt, mr~.n wij "lijn vwigt" optiLni,tt·tL \\.\,1\ het th· arlwi-
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denbeweging en haar doeleinden betreft. Wij werken al 
aan het fundament van een nieuw gebouw en onze kin
deren zullen het afbouwen. 

Daarom - en daarom alleen - zijn wij onvoorwaar
delijke vijanden van het neomalthusianisme, die stroming 
voor middenstandspaartjes, ongev~lig en egoïstisch als ze 
zijn, die verschrikt mompelen: met gods hulp zullen wc 
het zeir wel redden, maar kinderen? Nee, die komen er 
niet aan te pas. 

Dat verhind<'rt ons natuurlijk gl"l"nszins nm de onvoor
waardelijke afscharring te eisen van alle wctt<'n ter vcrvol
ging van abortus, of voorstander te zijn van de versprei
ding van medische werken over voorbehoedsmiddelen e.d. 
Dergelijke wetten zijn één grote schijnheiligheid van de 
heersende klassen. Die wetten zijn geen middelen tegen de 
zweren van het kapitalisme, maar maken deze tot uiterst 
kwaadaardige, bijzonder moeilijk te verdragen zweren voor 
de onderdrukte massa's. De vrijheid van medische pro
paganda en de beschenning van de elementaire democra
tische rechten van burger en burgeres is één. De maat
schappelijke leer van het neomalthusianisme is twee. De 
bewuste arbeiders zullen altijd een uiterst verbeten strijd 

voeren tegen pogingen om deze reactionaire en lafhartige 
leer op te dringen aan de meest vooruitstrevende, de 

sterkste klasse, die het best in staat is tot het ingrijpend 
hervannen van de huidige maatschappij. 

Ctlthrtvtn op 6(19) jrmi 
/9/3. 

Deel 2.1. blz. 255-257. 



DE KLEINE PRODUKTIE 
IN DE LANDBOUW 

111"1 agrarisdw vraagstuk in de moderne kapitalistisdu: 
staten veroorzaakt HICc~tal onhl'grip en twijff'l~ onder de 

marxisten en vooral ook aanvallen op het m;crxismc van 
de zijde der burgerlijke (professorale) politieke economie. 

De kleine produktie in de landbouw is tot de ondergang 
gedoemd en verder tot een ongelooflijk vcrdrukte en on· 
derdrukte positie onder het kapitalisme, zo zeggen de mar
xi~tcn. Afhankelijk als zij is van het grote kapitaal, achter
lijk als ze i~ in vcrgelijking met de grote produktie in de 

landbouw, handhaaft de kleine produktie zich slechts door 
een uitcr~te verlaging der bf'hoeftcn en door keih;u·de sla

venarbeid. De versplintering en verspilling van menselijke 

arht'id, de allerongunstigste vormen van afhankelijkheid 
van de producent, uitputting van de krachten van de 
hocrenfamilie en het vee, zie hier wat het kapitalisme de 
ho(•r altijd en overal te bieden heeft. 

En dr hoer heeft gee11 heil te verwachten anders dan 
door "IÎch .1:111 te sluiten bij de ac1ic~ v:111 hl'! proletariaat. 
t·n d.111 i11 dt· t'l'l'lt' pla.1h v.lll de lnn11:lrlwidt·1s. 

Ik lllllRt'rlijkl' politil'kl' ('"!"tliHHIIÎI' en h.ur nirt altijd 
t'Vt'll lw\lll>lt• :laii!Jang-t't\, d.w."l. d,• narndniki 11 t'll dt• tlp

i'ortrrni,trrl, p1nhf"lf"ll t!;l!lrenteg-en ;1;1n te tom·n d;1t het 

klt·irw lwdri1f wt·l Jevcrlw.ltii;J:lr is t'n rcruhlll'lt'r tbn het 
g1olt'. Nit•t op lid pllllt•Llriaal, maar op dt• hnurgt•oi~ie, 
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niet op de klassenstrijd van de loonarbeiders, maar op de 
\'ersterking van zijn eigen positie als eigenaar en baas, 
dáárop moet de boer, die een stevige en betrouwbare posi· 
tie heeft onder de kapita1istische structuur, zich richten; 
dat is het wezen van de theorie der burgerlijke economen. 

Laat ons aan de hand van vaststaande gegevens probe· 
ren om de houdbaarheid van de proletarisc-he en d~ bur· 
gerlijke theorie te verifiërt"n. Laten we daarvoor de gegc· 
\'ens nemen over de vrouwnlarbt•id in de Oostenrijkse en 
Dui1se landbouw. \'oor Rusland hestaan er tol op heden 
geen \'olledige gegevens - dit als gevolg van de onwil 
bij de regering om op wetenSC'happelijke grondslag een 
telling te houden van alle landbouwondernemingen. 

In Oostenrijk bleek bij de telling van 1902 dat van de 
9.070.682 personen die in de landbouw werkzaam waren 
het aantal vrouwen op 4.422.981 beliep. waJt neerkomt op 
48,7%. In Duitsland, waar het kapit.alisme aanzienlijk h()o 
ger ontwikkeld is, vormden vrouwen in de landbouw een 
meerderheid van 5+,8%. Hoe meer het kapitalisme in de 
landbouw zich ontwikkelt, hoe verder de vrouwenarbeid 
toeneemt, d.w.z. hoe meer - de levensomstandigheden 
van de werkende massa's verslechtere11. In Duitsland 
wordt 25% van de industriearbeid verricht door vrouwen, 
in de landbouw is dit meer dan tweemaal zoveel. Dat be· 
tekent, dat de industrie de beste arbeidskrachten naar zich 
toetrekt, terwijl ze de zwakkere arbeidskrachten overlaat 
aan de landbouw. 

In de ontwikkelde kapitalistische lautien i~ de landbouw 
reeds voornamelijk vrouwenarbeid geworden. 

Maar als wij kijken naar de gege\'ens over landbouw· 
bedrijven van verschillende grootte, dan zien wc dat juist 
in de klt'ÎIIe produkti1~ de uitbuiting van de vrouwenar· 
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beid bijzonder grote afmetingen aanneemt. En omge. 
kccrd: de grote, kapitalistische produktie maakt ook in de 
landbouw voornamelijk gebruik van mannenarbeid, hoe· 
wel ze de industrie daarbij niet inhaalt. 

Hier zijn de vergelijkende gegevens over Oostenrijk 
en Duitsland: 

Type l>l•drijl Hcdri]f~groepen 
volgens grootll' 

Prd:iNuisch be. { ~n ~~~ ~e~~~~~~rc 
{ 

2 tot 5 
Doerenbedrijf 5 tot 10 

10 tot 20 

Pe~~1~ ~=g: a~~~~ ~~bc fde~: l 
Oostenrijk IJuilsland 

1\apitalislisch ( 20 lot 100 ." 
bedrijf \ 100 hectare en meer 

52,0 
50,9 
40,6 
48,5 
48,6 
4.6,û 
27 ,4. 

74,1 
G5,7 
54,4 
50 2 
<'18:4. 
4.4,8 
41,0 

Totaal. 4.8,7 51,8 

In beide landen zien wij één en dezelfde wet van de 
kapitalistische landbouw. Hoe kleiner het bedrijf, des te 
slechter de samenstelling van de arbeidskrachten, des te 
groter het ove1wicht van de vrouwen in het totale aantal 
van de in de landbouw werkzame personen. 

De algemene stand van zaken onder het kapitalisme is 
als volgt. In de proletarische bedrijven, d.w.z. in bedrijven 
van 'bazen' die voornamelijk van andermans loonarbeid 
le\·en (landarbeiders, dagloners en in het algemeen alle 
loonarbeiders met een minuscuul stukje grond), heeft 
vrouwenarbeid de overhand op mannenarbeid, soms zelfs 
in overweldigende mate. 

Men mag niet vcrgelen dat het aantal van deze prole
larische bedrijven of landarbeidersbedrijven enorm is: in 
Oostenrijk 1,:1 miljoen op een totaal van 2,8 miljoen en 
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in Duitsland zelfs 3,4 miljoen op een totaal aantal van 
5,7 miljoen. 

Op de boerenbedrijven zijn mannen~ en vrouwenarbeid 
bij benadering gelijkelijk verspreid. 

En tenslotte 111~/t in de kapitalistiscl1e bedrijven de 
mannenarbeid de ot·~rltand op vrouwenarbeid. 

Wat houdt dit in? 
Dat houdt in dat in de kleine produktie de samenstel

ling van de arbeidskrachten er slechter voorstaat dan in 
de grote, de kapitalistische. 

Dat houdt in dat in de lamJhuuw de arhcidstt'"r, dl· pro
letarische vrouw en de boerin, zich veel harder moet in
spannen, zich uit de naad moet werken en moet zwoegen 
ten koste van haar gezondheid en de gezondheid van haar 
kinderen, dit om zoveel mogelijk in de pas te blijven met 
de mannelijke arbeider in de grote, kapitalistische pro
duktie. 

Dat houdt in dat de kleine produktie zich onder het 
kapitalisme slechts handhaaft door uit de arbeider een 
grotere hoeveelheid werk te persen dan in de grote pro· 
duktie het geval is. 

De boer zit meer verstrengeld en verward in het gecom
pliceerde net van de kapitalistische anlankelijkheid dan 
de loonarbeider. Het lijkt hem toe dat hij zelfstandig is, 
dat hij 'in zaken' kan gaan, maar in werkelijkheid moet 
hij om zich te kunnen handhaven zwaarder werk doen 
dan de loonarbeider doet ten gunste van het kapitaal. 

De gegevens over de kind~rarbeid in de landbouw to
nen dit nog duidelijker aan. 

~s&hr~~n op 7 (20) juni 
/913. 

Deel 23, bl:. 280-283 







Uit: OVER EEN KARIKATUUR 
OP HET MARXISME 

EN OVERHET 
'IMPERIALISTISCHE ECONOMISME' 

Het vcrschil tussen leuzen die een politiek kwaad en 
leuzen die een economisch kwaad 'negeren' of brand 
merken is door P. Kiëwski niet begrepen. Dit verschil 
bestaat hierin, dat bepaalde economische kwaden ge
woon eigen zijn aan het kapitalisme op zich, onafhanke
lijk van de natuur der politieke bovenbouw, dat het zon
der de liquidatie van het kapitalisme onmogelijk is deze 
kwaden te liquideren en dat er geen enkel voorbeeld kan 
worden aangevoerd van een dergelijke liquidatie. Politie
ke kwaden hestaan daarentegen in afwijkingen van het 
democratismc, dat economisch 'op de grondslag van de 
bestaande orde', d.w.z. onder het kapitalisme, heel goed 
mogelijk is en bij wijze van uitzondering onder het kapi
talisme ook wel wordt gerealiseerd: voor een deel in één 
!>laat en voor een ander deel in één andere staat. Telkens 
weer hlijkt dat de schrijver de algemene voorwaarden 
voor een te realiseren democratie in het geheel niet heeft 
begrepen! 

Hetzelfde geldt voor het vraagstuk van de eC'htschei
ding. Wij herinneren de lezer aan het feit dat dit vraag
stuk in de discussie over het nationale vraagstuk aller

,_", 
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eent door Rosa Luxemburg is opgeworpen. Zij uiuc de 
juiste mening dat wij als sodaal-democratische centralis
ten bij de verdediging van de autonomie binnen de staat 
(districten, gebieden enz.) ervoor op moeten komen de 
beslissing van de belangrijkste vraagstukken van de staat, 
waartoe ook de wetgeving over de echtscheiding behoort, 
aan de centrale staatsmacht en aan het centrale parle
ment over te laten. 

Het voorbeeld van de echtscheiding toont aan dat 
men geen democraat en socialist kan zijn zonder meteen 
ook de volle vrijheid tot echtscheiding te eisen, omdat 
het ontbreken van deze vrijheid een extra keten betekent 
voor het onderdrukte, vrouwelijke geslacht, waarbij het 
bepaald niet moeilijk is in te zien dat de erkenning van 
de vrijheid te scheiden geen uitnodiging aan alle vrou
wen is om hun man te verlaten! 

P. Kiëwsk.i 'brengt hiertegen in': 

'Hoe zou dit recht' (op echtscheiding) 'eruit zien wanneer in 
Jtze genllen' (waarin de vrouw de man wel zou wiflen verlaten) 
'de \·rouw dit nie' mu kunnen realiseren? Of wanneer deze 
realisering wu afhangen ,·an de wil van derden, of, nog erger, 
\·an de wil \'an pretendenten naar de "hand" van de1.e "·rouw? 
Zouden wij dan streven naar de \·erkondiging van een dergelijk 
rerht? Natuurlijk niet!' 

Dit bezwaar toont aan dat de betrekking tussen de de· 
mocratie in het algemeen en het kapitalisme totaal niet 
begrepen is. Onder het kapitalisme heersen, niet bij wijze 
van uitzondering, maar als typische verschijnsel, verhou· 
dingen, die het de onderdrukte klassen onmogelijk ma· 
ken hun democratische rechten te 'realiseren'. Het recht 
op echtscheiding zal onder het kapitalisme in het meren· 
deel van de gevallen niet te realiseren zijn, omdat het onder· 
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drukte ge~larht cronomisrh geknerht wordt en omdat de 
vrouw onder het kapitalisme, van welke aard cle demo
natic ook moge zijn, de 'huisslavin', de in slaapkamer, 
kinderkamer en keuken opgesloten slavin blijft. Het rerht 
om 'eigen' volksrechters, ambtenaren, lcr,tren, juryleden 
e.d. te kiezen is tengevolge van de economische knechting 
van de arbeiders en boeren onder het kapitalisme in het 
merendeel van de gevallen eveneens niet haalbaar. Het
zelfde geldt voor de democratische republiek: ons pro
gramma 'verkondigt' haar als 'zelfbestuur van het volk', 
hoewel alle democraten zeer goed weten dat onder het 
kapitalisme zelfs de meest democratische republiek alleen 
maar leidt tot omkoping van ambtenaren door de bour
geoisie en tot een alliantie tussen bems en regering. 

Alleen mensen die totaal niet in staat zijn om na te 
denken, of wie het marxisme volkomen vreemd is. con
cluderen daaruit: dus is de republiek niets waard, dus is 
de vrijheid op echtscheiding niets waard, dus is de de
mocratie niets waard en dus is de zelfbeschikking van de 
volkeren niets waard! Maar de marxisten weten dat de 
democratie de klassenonderdrukking niet liquideert, maar 

slechts zuiverder, breder, openlijker en scherper vorm 
geeft aan de klassenstrijd, en dat is nu net wat wij nodig 
hr-hhcn! Hoe completer de vrijheid op echtscheiding is, 
hoc duidelijker het de vrouw is dat de bron van haar 
'huis~lan-rnij' wordt gevormd door het kapitalisme en 
niet door rrchtf'loosheid. Hoe democratischer de orde
ning van de ~taal i~. des te duidelijker is het de arbei
der.~ dat de wortel van het kwaad het kapitalisme is en 
ni1·t de rechtelon~heid. !lor completer de nationale ge
lijkhrrrchtiging i~ (rn die is nid nnnpleet zonder de vrij
llf'id tot afscheiding), des te duidelijker is het de arbei-
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ders van de onderdrukte naties dat het fundamentele 
kwaad het kapitalisme is en niet de rechteloosheid. En
zovoorts. 

En nogmaals: het is pijnlijk om het ABC van het 
marxisme te moeten herkauwen, maar wat moet men als 

P. Kiëwski het niet kent? 
P. Kiëwsk.i praat over de echtscheiding ongeveer op 

de manier waarop Semkowski, een der secretarissen bui
tenland van het OC 111 , zich heeft uitgelaten in, als ik me 

goed herinner, de Parijse 'Golos' 11• De vrijheid op echt
scheiding, argumenteerde Semkowski, is dan wel geen 
uitnodiging aan alle vrouwen om hun man maar in de 
steek te laten, maar wanneer men een vrouw probeert te 

bewijzen dat alle andere mannen beter zijn dan de man 
van de betreffende dame, dan komt het op hetzelfde 
neer!!! 

Semkowski vergat bij zijn argumentatie dat een dwaas
heid nog geen verzaking van de plichten van een socia
list en democraat is. Wanneer Semkowski een vrouw zou 

aanpraten dat alle andere mannen beter waren dan de 
hare, dan zou niemand dat opvatten als een verzaking 
van de plichten van een democraat; hoogstens zou men 

zeggen: geen grote partij zonder grote gekken! Maar als 
het bij Semkowski op zou komen om iemand te verdedi

gen en democraat te noemen, die de vrijheid op echt
scheiding afwijst en die bijvoorbeeld tegen zijn vrouw, 

omdat die hem wil verlaten, de justitie, de politie of de 
kerk mobiliseert, dan zal- geloven wij-- zelfs de meer

derheid va.n Semkowski's collega's op het secretariaat bui

tenland, hoewel dat niet de beste socialisten zijn, niet so· 
lidair met hem zijn! 

Zowel Semkowski als P. Kiëwski hebben over de schei-
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ding 'gepraat,' zij hebben laten zien dat zij het vraag
stuk niet begrijpen en hebben de kern van de zaak om
zeild: het recht op echtscheiding is onder het kapitalisme 
precies als alle andere rechten zonder uitzondering moei
lijk te realiseren; het heeft alweer zo'n beperkte, hegrens
de en eng-formele aard, maar toch zal een behoorlijke so
ciaal-democraat diegenen die dit recht afwijzen niet be
schouwen als socialisten en zelfs niet eens als democra
ten. En dat is de kern van de zaak. De hele 'democratie' 
bestaat in de prodamering en realisering van 'rechten' 
die onder het kapitalisme slechts zeer beperkt en zeer 
voorwaardelijk gerealiseerd kunnen worden, maar zon
der deze proclamatie en zonder de rechtstreekse en di
recte strijd voor deze rechten en zonder de opvoeding 
van de massa's in de zin van zo'n strijd is het socialisme 
onmogelijk. 

Geselireveil l11sSe11 a11g1ui11S e11 
oktober 1916. 

Deel 30, blz. 1:!5-127. 



Uil: DE TAKEN VAN HET PROLETARIAAT 
IN ONZE REVOLUTIE 

12. Het vervangen van de politie door een volksmilitie is 
een her\'orming, die uit het gehele verloop van de revolu
tie \'OOrtvloeit en die thans in de meeste plaatsen in Rus
land wordt doorgevoerd. Wij moeten de massa's duide
lijk maken dat een dergelijke hervorming in de meeste 
burgerlijke republieken van het gebruikelijke type een 
uiterst kort le\-en beschoren was en dat de bourgeoisie, 
zelfs de meest democratische en meest republikeinse, de 
oude politie \'311 het tsaristische type herstelde, die apart 
staat ,·an het volk. onder het hevel van de bourgeoisie, 
en die er zich toe leent het \'Olk op alle manieren te on
derdrukkrn. 

Er is maar ~i·•• middcl om het herstel van de politie 
te \·rrhim.lercu. namelijk het 'i(·heppru van ceu nlgemenc 

\"olkMnilitic l"ll ht'l ~ameusmehc~u N\'<UI met hrt leger 
(\"er\'anging van ht't slaande l('ger door clc algemene 
bewapening \"an hel \'olk). Aan het werk va u dt"zc mi
litie mueleu zoudf!r uit1.o11deriug alle hurgcrs en hurgc
re~o;en in de leeftijd \"all I:. tot 65 jaar deelnemen. ah 
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het geoorloofd is om met deze globale leeftijdsgrenzen 
het deelnemen van opgroeiende jongeren en van de 
oudere mensen aan te geven. De kapitalisten moeten de 
loonarbeiders, de dienstboden enz. de dagen uithetalen 
die zij in openhare dienst hij de militie doorbrengen. 
Zonder het betrekken van de vrouwen hij het zelfstandig 
deelnemen niet alleen aan het politieke leven als zodanig, 
maar ook aan de permanente door ieder te verrichten 
openhare dienst, kan er geen sprake zijn van socialisme 
en zelfs niet van een volledige en duurzame democratie. 
Functies van de 'palitie' als de verzorging van zieken, 
zorg voor verwaarloosde kinderen, voor gezonde voeding 
enz. kunnen echter in het geheel niet bevredigend worden 
waargenomen zonder de feitelijke en niet alleen op pa
pier bestaande gelijke rechten van de vrouwen. 

Het herstel van de politie niet toe te laten, de orga
nisatorische krachten van het gehele volk in te schakelen 
voor het tot stand brengen van een algemene volksmili
tie, ziehier de taken die het proletariaat in het belang van 
de verdediging, verankering en ontwikkeling van de re
volutie onder de massa's moet populariseren. 

Cnchrt'/!l'/1 0/1 10(2.1) april 
1.?17. 

])erf .'1/, bf:. 164/16.5. 



Uit: MATERIAAL TER HERZIENING 
VAN HET PARTIJPROGRAMMA18 

De grondwet \'an de democratische republiek van Rusland 
moet verzekeren: 

I. De a.lleenheerschappij van het volk; de opperste staats
macht moet in haar geheel toebehoren aan de vertegen
woordigers van het volk, die door het volk gekozen wor
den en te allen tijde door het volk vervangen kunnen 
worden en die één volksvergadering, één kamer vormen. 

1. De alleenheerschappij van het volk, d.w.z. de con
centratie van de gehele opperste staatsmacht in de handen 
van een Wetgevende Vergadering, die samengesteld Ü uit 
de vertegenwoordigers van het volk en die één kamer 
vormt. 

2. Algemeen, gelijk en direct kiesrecht bij de verkiezin
gen, zowel \'OOr de Wetgevende alsook voor alle plaatselij
ke organen van zelfbestuur, voor alle burgers en burge
ressen die de twintigjarige leeftijd hebhen hereikt; gehei

me stemming hij de verkiezingen; het recht van iedere kie
?..er om in alle vertegenwoordigende lil-hamen gekozen te 
worden; elke twee jaar nieuwe verkiezingen van de par-
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lementen; vergoeding voor de volk!we11tege.nwoordigers; 
evenredige vertegenwoordiging hij alle verk.oi.ezinge.n; 
de mogelijkheid alle gedelegeerden en gekozenen zon
der uitzondering, te allen tijde, volgens besluit van de 
meerderbeid van hun kiezers af te zetten. 

3. Verregaand plaatselijk zelfbestuur; provinciaal zelf
bestuur voor die gebieden, die zich onderscheiden door een 
bijzondere levenswijze en door de samenstelling van de 
bevolking; 

afschaffing van alle door de staat benoemde plaatse
lijke en districtsoverheden. 

4. Onschendbaarheid van persoon en woning. 
5. Onbeperkte vrijheid van geweten, woord, drukpers, 

\'ergadering, staking en vereniging. 
6. Vrijheid van beweging en vestiging en van beroep. 
7. Afschaffing van de standen en volledige rechtsgelijk

heid van alle burgers, ongeacht geslacht, godsdienst. ras 
en nationaliteit. 

8. Recht van de bevolking om haar onderwijs in de 
moedertaal te ontvangen, hetgeen moet worden gewaar
borgd door het oprichten van de hiertoe noodzakelijke 
~<·holen op kosten van de staat en van d€' organen van 
t:elfhestuur; recht van iedere burger om in \'ergaderingen 
zijn mnC'drrtaal te gehruiken; Îll\'Of'ring van de mocdert~al 
naa~t d(' :.taatstaal in allr plaatS<'Iijkr. maatsrhappf'lijke f'n 
~laat ~ÎTI"ll'lling('ll: 

afschaffing van de verplichte staatstaal. 
!J. IJ,., ::t•lflu·J("ItikkillgJrrdl/ 1•mt nlfr 11ntit'J dir dal uit-

//1(1~1"11 l!fl/1 tft• .1/rltl/. 

Recht op vrije afscheiding en op het vormen van 
een eigen staat voor alle naties die van de staat deel 
uitmaken. De republiek van het Russische volk moet 
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de andere volken of volksstammen niet door geweld 
tot zich trekken, maar uitsluitend door een vrijwil
lige overeenkomst tot het scheppen van een gemeen
schappelijke staat. De eenheid en het broederlijk ver
bond van de arbeiders van alle landen stroken nóch 
met direct, nóch met indirect geweld jegens andere 
volken. 

10. Rerht van ieder persoon. om up gewone wijze ie
dere ambtenaar ,-our de jury-rechtbank aan te klagen. 

11. V rrkiesbaarhcid vm1 J,· tt'Chlos door het volk. 

11. Verkiesbaarheid van rechters en ambtelijke 
personen, zowel voor de burgerlijke als voor de mi
litaire dienst, door het volk; hun vervangbaarheid 
te allen tijde volgens besluit van de meerderbeid 
van hun kiezers. 

12. V cwanginJ: va11 lul Jlamule lt•ger door de alge mr.

"~' volkJbewaprni"tt-
12. Vervanging van de politic en van bet staande 

leger door de algemene volksbcwapcning; de arbei
ders en beambten moeten van de kapitalisten het ge
wone loon ontvangen voor de tijd die zij aan de open
bare dienst bij de volksmilitie besteden. 

13. Srlwiding ,-;m kerk en 'itaat en van school en kerk; 
rrn mll('dig wrr('ldlijkr ~c-honl. 

14. Ko1trloo.r e11 verj1lirht aiJ!emeen- rn 1Jeroepsollder
;c·iil r·oor allr l,iurlernr r·au brirlrrlri l.r11111r tot hrt lfitlr 
ld't"llljtlrll: r/,- tlrllll' J.mrlt rru 11/lldt"/1 ojJ Jtrwt.lko.l[t'l/ vmr 

I'ON!Jrl, kfrrli"!! fll lrnmirlrlrlru worde11 11oorzien. 

14. Kosteloos en verplicht algemeen en polytechnisch 
onderwijs (dat theoretisch en praktisch met alle hoofd
takken van de produktie vertrouwd maakt) voor alle 
kinderen van beiderlei kunne tot het 16de levensjaar; 
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nauw verband tussen het onderwijs en de maalschap
pelijk-produktieve arbeid van de kinderen. 

15. Alle leerlingen moelen op staatskosten van 
voedsel, kleding en leermiddelen worden voorzien. 

16. Overgave van het volksopvoedingswezen in han
den van de democratische organen van het plaatselijk 
zelfbestuur; afschaffing van elke inmenging van de 
centrale macht bij hel vastslellen van de schoolpro
gramma's en bij de keuze van hel onderwijzend per
soneel; verkiezing van de onderwijzers rechtstreeks 
door de bevolking zelf en hel recht van de bevolking 
om ongewenste onderwijzers af te zetten. 

Als fundam('utp]e \'onrwaarde \'oor de democratisering 

\'an onze staatshuishouding t·ist de RSDAP: de afschaffing 

\'an alle indirecte hPiastingen en het instellen van een pro
~rr-ssicvc hclol!~ting op inkomsten ('ll crff"nissen. 

De hoge trap van ontwikkeling van het kapitalisme, 
die in het bankwezen en in de tot trusts verenigde tak
ken van industrie reeds is bereikt enerzijds, en de door 
de imperialistische oorlog teweeggebrachte ontredde
ring, die overal de eis van staats- en maatschappelijke 
controle op de produktie en de verdeling van de voor
naamste prodokten in het leven roept anderzijds, nopen 
de partij ertoe de nationalisatie van banken, syndicaten 
(trusts) enz. te eisen. 

In lwt 111·lang \'an dr- lwschr-nuing \'an dl' arhr-idr-r~klas
'~' lf'.I{PII fy~i1·k1• 1'11 morc·h· rmta.1rding t'll r-vr-1\r-f'll'l in hr-t 

lwla11J{ van dl' o••twikkl'ling \'all haar \'t•rmogf'n" tot df' 

ht'\'lijding.~:-.ll'ijd. t•isl dt• partij: 

/. 111'/Jt'JI,ing l'flll dr· mlu·id.Hiag tnt acht 111/T /JO rtmnnl 
;·oor a/1,·/onnflrlu·itlrn. 
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1, Beperking van de arbeidsdag voor alle loonara 
beiders tot acht uur per etmaal, inclusief bij ononder
broken arbeid een arbeidsonderbreking van minstens 
één uur voor schaften. In gevaarlijke en voor de ge
zondheid schadelijke bedrijven moet de arbeidsdag 
tot 4 à 6 uur per etmaal worden verkort. 

2. Wettelijke vaststelling \'all een wekelijkse onondcr· 

braken rustpauze van ten minste 42 uur \'Oor de loonarbei
ders \'all beiderlei kunne in alle takken van de volkshuis

houding. 
3. Volledig \'erbod op o\"erwerk. 

4. Verbod op tlachtarbeid (van 9 uur 's avonds tot 6 

uur 's morgetu) i11 alle takken var~ dr volkshuishoudin~, 

uitgr;;orulerd i11 die takket!, waar rlr=e uit techuisch oog
punt absoluut noodzakelijk is, met lorstemmillf! van de 
arbeidersorganisaties. 

4. Verbod op nachtarbeid (van 8 uur 's avonds tot 
6 uur 's morgens in alle takken van de volkshuishou
ding, uitgezonderd in die takken, waar deze uit tech
nisch oogpunt absoluut noodzakelijk is, met toe
stemming van de arbeidersorganisaties, onder voor
waarde evenwel, dat de nachtarbeid van de arbeiders 
niet langer dan vier uur duurt. 

5. Verborl voor de onderurmers om l.inrlncfl !'all schoof
Jifichtigr lrrftijd (lot u; jaar) in tilnut ft• fl('/11('1/, ('// 
beper~i11g van tie arbeiflulag va11 jongrrrn (van IG tol liJ 
jaar) tol zes uur. 

5, Verbod voor de ondernemers om kinderen van 
schoolplichtige leeftijd (tot 16 jaar) in dienst te ne
men, en beperking van de arbeidsdag van jeugdige 
penonen (16-20 jaar) tot 4 uren, alsook een verbod op 
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nachtarbeid voor jeugdigen in de mijnen en in bedrij
ven, die schadelijk zijn voor de gezondheid, 

li. Vcrl1od oJJ uroruvenar!Jeid in alle lakken, waar deze 
sl"iwflt•lijk is voor het organisme van de vrouw; vrrbod op 
nachtarbeid voor vrouwen; vrijstelling va11 arbeid voor de 
vrouw gedurende 8 weken voor en 8 weken na de beval
ling met behoud van het volle loon e11 met kosteloze dok
Inshulp en gratis mt•dicijnen. 

6. Verbod op vrouwenarbeid in alle takken, waar 
deze schadelijk is voor het organisme van de vrouw; 
verbod op nachtarbeid voor vrouwen; vrijstelling van 
arbeid voor de vrouw gedurende 8 weken voor en 8 we
ken na de bevalling, met behoud van het volle loon en 
met kosteloze doktershulp en gratis medicijnen. 

7. Het inrichten van crèches voor zuigelingnr en kleine 
kinderen bij alle bedrijven, fabrieken en mrdere onderne
mingen waar vrouwen werken; vrijstelling VOl/ het werk 
voor vrouwen die een kind zogen, gedurende ten mi1ule 

ren half urtr en ten minste eenmaal per drie rwr. 

7. Het inrichten van crèches voor zuigelingen en 
kleine kinderen en van kamers voor zogende moeders 
bij alle bedrijven, fabrieken en andere ondernemingen, 
waar vrouwen werken; vrijstelling van het werk voor 
zogende moeders gedurende ten minste een half uur, 
ten minste eenmaal per drie uur; het verlenen van 
hulp aan zogende moeders en het verkorten van haar 
arbeidsdag tot 6 uur. 

H. Staalsver::rkning van dt· arlu•idrrs bij oudadom ,.,, 
bij vollt'flig of galt·eltrlijk l!f'rlirs van dr arbeidsgesclrikt
lrátl uil een bij::onda fonds, dat door middel van 

JjJaialt~ belast in{! ojJ de kapitaliste/I wordt gt~vormd. 
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8. Volledige sociale verzekering van de arbeiders: 
a) bij alle soorten van loonarbeid; 
b) bij arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziek

te, ongeval, invaliditeit, ouderdom, beroepsziekten, 
bevallingen, overlijden van de man, overlijden van de 
ouders, en ook voor werkloosheid enz.; 

c) volledig zelfbestuur van de verzekerden in alle 
verzekeringsinstellingen; 

d) betaling van de kosten der verzekering door de 
kapitalisten; 

e) kosteloze doktershulp en verschaffing van me
dicijnen onder overdraebt van de medische hulp in 
handen van de zichzelf besturende ziekenfondsen, 
waarvan de leiding door de arbeiders wordt gekozen. 

9. Verbod op 11itbetaling van het arbeidsloon in ware11: 

;cc~!'lijl.sc beuding 1•au het loon in l.ontanln1 aan alle 

loonarbeiders :.o1uler uitzondering en uitbetaling van Jut 

loon gedurende de arbeidstijd. 

10. Verbod op loonnftrel. door dt• ondernemers, om 

welke reden en voor wtlk tlocl dan ook (boetes, aftrek 

voor uitschot euz). 

11. Benoemiug Va1z eeu voldoende aantal fabrieksinspec

fcurs in alle takken vau de volkshuishouding en uitbrei

dilig van het toezicht van de fabrieksi11.rpectie tot alle on

derncmiugen die loo11arbeiders in dienst hebbn1, de staats

ondernnningl'n daarbij inbl"gujn:n (ooi, rit- arbeid van 

het huisperso11ecl behoort fot de sfeer van dit toezicht); 

benoeming va11 inspeclrices in die takken, waar vrouwen

orbeid wordt aangewend; dNh1cmi11K va11 geko::en en 

door tlr staat brtaaide arhridcrwrrtrgnl/(:oordigns aan 

hf"t tol'::icht of' de uitvoerin.~ van tie fabrirk.rwetfeu, alsook 

of' het vaststellen van de !oo11tarieven, het rw11neme11 van 
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rnhf'/(IJprodul../c/1, het l'rl.I/Jte!lcu Pflll uit1chot cl/ de 

rr'.wltafell r·an hrl werk. 

9. Het instellen van een door de arbeidersorgani
saties gekozen arbeidsinspectie en de uitbreiding daar
van tot alle soorten van ondernemingen die loonarbei
ders in dienst hebben, het huispersoneel daarbij in
begrepen; het invoeren van een instituut van inspec
trices in die takken waar vrouwenarbeid wordt aange
wend. 

Gruilrn•en in april-mri 1917. f),-r{ .12, blz. 15.1-158. 



Uit: ZULLEN DE BOLSJEWIKI 
DE STAATSMACHT BEHOUDEN? 

Het proletariaat, zegt men tegen ons, zal het staatsappa~ 
raat niet op gang kunnen brengen. 

Rusland werd na de revolutie van 1905 geregeerd door 
130.000 landheren, geregeerd met eindeloos geweld en 
beledigingen aan het adres van 150 miljoen mensen, waar
van de overweldigende meerderheid werd gedwongen 
tot dwangarbeid en een half hongerlijdersbestaan. 

En dan zouden de 240.000 leden \"an de partij der bol
sjewiki niet in staat zijn om Rusland in het belang van 
de annen tegenover de rijken te regeren! Deze 240.000 
mensen hebben nu al niet minder dan een miljoen stem
men van de volwassen bevolking achter zich, want dat is de 
verhouding tussen het aantal leden van de partij en de 
voor haar uitgebrachte stemmen, zoals de ervaring van 
Europa en de ervaring van Rusland hebben uitgewezen, 
waarvan de augustusverkiezingen voor de Petersburgse 
Doema als voorbeeld kunnen dienen. Wij hebben dus al 
een 'staatsapparaat' va11 ee11 miljoe11 me11U11, die de socia
listische partij ideologisch zijn toegewijd; en dat niet omdat 
zij op de twintigste van iedere maand een flinke hom duiten 
ontvangen. 

En bovendien be-.~:itten wij een 'wondermiddel' om ons 
~taatsapparaat direct, in één klap te veTtiti!VOudigen1 een 
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middel waarover geen enkele kapitalistische staat ooit heeft 
beschikt of zal kunnen beschikken. Dit wondermiddel is 
het betrekken van de werkende massa1 het betrekken van 
de arme bevalicing bij het dagelijks bestuurswerk van de 
staat. 

Om te verklaren hoe gemakkelijk dit wondermiddel 
kan worden toegepast en hoe onfeilbaar het werkt zullen 
wij een zo eenvoudig en zo duidelijk mogelijk voorbeeld 
nemen. 

De staat moet een bepaald gezin met geweld uit zijn 
woning zetten en deze door een ander gezin laten betrek· 
ken. In een kapitalistische staat gebeurt dit heel vaak en 
het zal ook in onze proletarische of socialistische staat ge· 
beuren. De kapitalistische staat zet een arbeidersgezin dat 
zijn kostwinner heeft verloren en geen huur heeft betaald 
uLt zijn woning. De deunvaarder komt met politie. of mili· 
tiemensen, zelfs met een afdeling. Om in een arbeiders· 
wijk een woning te ontruimen is een eskadron kozakken 
nodig. Waarom? Omdat de deurwaarders en de 'mili
tiemensen' weigeren om er zonder een heel sterke militaire 
bescherming op af te gaan. Zij weten dat het schouwspel 
van de ontruiming bij de hele in die buurt wonende he· 
volking, bij duizenden en duizenden vrijwel tot wanhoop 
gebrachte mensen zo'n woede en verbittering en zo'n haat 
tegen de kapitalisten en de kapitalistische staat verwekt, dat 
de deurwaarder en de militie ieder moment kunnen worden 
gelyncht. Er is een sterke militaire macht nodig, naar een 
grote stad moeten minstens een paar regimenten en dan 
liefst uit een of ander afgelegen grensgebied worden over· 
gebracht, opdat de soldaten ver zullen afstaan van het le
ven van de armen in de steden en niet zullen worden 'be

srrlet' met het socialisme. 
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De proletarische staat moet onder dwang ~n nood
lijdend gezin plaatsen in de woning \'an een tlJke. Onze 
afdeling ,·an de arbeidersmilitie bestaat, laten we aanne
men, uit 15 personen; twee soldaten, twee matrozen, twee 
klassebewuste arbeiders (van wie er bv. slechts één lid is 
van onze panij of ennoe sympaothiseert); verder uit een in
tellectueel en uit 8 personen uit de werkende armen, in 
gee:n geval minder dan vijf vrouwen, huispersoneel, onge
schoolde arbeiders, enz. De afdeling verschijnt in de wo
ning van de rijke, bezichtigt die. en vindt daar vijf kamers 
11oor t.wee mannen en twee vrouwen. 'Burgers, u zult u de
ze winter met twee kamers moeten behelpen, maak de 
andere kamers klaar voor twee gezinnen uit die en die kel
der; zij zullen naar uw woning verhuizen. Voor een bepaal
de tijd, totdat wij met de hulp van ingenieurs (u bent 
ingenieur, geloof ik?} goede woningen voor iedereen heb
ben gebouwd, zult u zich in ieder geval met wat minder 
moeten doen. Uw telefoon zaJ. ter beschikking staan van 
tien gezinnen. Dat zal zeker honderd werkuren uitsparen 
op geloop naar winkels enz. Dan zijn er in uw gezin twee po
tentiële arbeiden, die niet werken, maar die in staat zijn om 
licht werk te verrichten: een burgeres van 55 jaar en een 
burger van 14 jaar. Zij zullen elk dagelijks drie uur dienst 
doen om de juiste \"erdeling van de levensmiddelen voor 
tien gezinnen te controleren en het daarvoor benodigde 
schrijfwerk te verrichten. De burger-student bij onze af
deling zal dadelijk de tekst van deze beschikking van de 
openbare macht in twee exemplaren noteren en u zult in
tussen zo goed zijn om ons een schriftelijke verklaring te 
verstrekken waarin u zich verplicht om deze beschikking 
prompt uit te voeren.' 

Zo zou, volgens mijn opvatting, aangetoond aan de 
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hand van duidelijke voorbeelden, de verhouding tussen 
het oude burgerlijke en het nieuwe, socialistisc-he staatsap
paraat en staatsbestuur kunnen zijn. 

Wij zijn geen ulopisten. Wij weten best dal een wille
keurige ongeschoolde arbeider en een willekeurige keuken
meid niet in staat zijn om onmiddellijk aan het staatsbe
stuur deel te nemen. Daarover zijn wij het met de kadet
ten, met Bresjkowskaja en Tsereteli wel eens. Maar wij 
onderscheiden ons van deze burgers in dit opzicht, dat wij 
een onmiddellijke breuk eisen met het vooroordeel dat 
slechts çle rijken of de uit rijke families afkomstige ambte
naren in staat zouden zijn om de staat te besturen en het 
gewone, dagelijkse bestuurswerk te verrichten. Wij eisen 
dat het onderricht voor het werk in het staatsbestuur door 
klassebewuste arbeiders en soldaten zal worden geleid en 
dat daarmee onmiddellijk zal worden begonnen, d.w.z. 
dat men onmiddellijk zal beginnen om alle werkers, de 
hele arme bevolking bij deze opleiding te betrekken. 

Wij weten dat de kadetten het er ook mee eens zijn om 
het volk democratisme bij te brengen. Kadettendames zijn 
bereid om voor dienstbodes voordrachten te houden over 
de rechtsgelijkheid van de vrouw, puttend uit de beste En
gelse en Franse bronnen. En ook zal er op de eerstkomen
de, met een concert opgeluisterde meeting ten overstaan 
van duizenden mensen op het toneel een zoenpartij wor
den gearrangeerd: de kadettendame die de lezing houdt 
J!al Brcsjkowskaja kussen, Bresjkowskaja zal ex-minister 
fsereteli kussen en het dankbare volk zal op deze wijze 
leren hoe de republikeinse gelijkheid, vrijheid en broeder
sc-hap eruit zien ... 

Ja, wij juichen toe dat de kadetten Bresjkowskaja en 
Tsereteli op hun manier het democratisme zijn toegedaan 
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en dit onder het volk propageren. Maar wat kunnen wij 
eraan doen dat wij een enigszins verschillende voorstelling 

\'an hrt democratisme hebben? 
Naar onze mening is er voor het verlichten van de on

gehoorde lasten en noden \'an de oorlog en eveneens voor 
het genezen van de afschuwelijke wonden die de oorlog 
aan het volk heeft toegebracht een revolutionair democra· 
tisme nodig en revolutionaire maatregelen en maatregelen 
als de bij wijze van voorbeeld beschreven verdeling van 
een woning in het belang van de armen. Precies op de

ulfde wijze moet men in de stad en op het platteland 
met de levensmiddelen, de kleding, het schoeisel enz. han
delen en op het platteland met de grond enz. Bij het be
stuur van de staat in deze geest kunnen wij direct een 
rtaatsapparaat van tien of zelfs twintig miljoen mensen be
trekktll - een aparaat dat in geen enkele kapitalistische 
staat ooit heeft bestaan. Dat apparaat kan alleen door ons 
worden geschapen, want ons is de volledige, grenzeloze 
sympathie van de ovenveldigende meerderheid van de 
bevolking verzekerd. Dat apparaat kan alleen door ons 
worden geschapen, want wij hebben de klassebewuste, 
door de lange kapitalistische 'leertijd' (niet voor niets zijn 
wij bij het kapitalisme in de leer geweest) gedisciplineer
de arbeiders, die in staat zijn een arbeidersmilitie te schep
pen en die geleidelijk uit te breiden (waarbij aan die uit
breiding onmiddellijk moet worden begonnen) tot een al

gemene volksmilitie. De klas~bewuste arbeiders moeten 
de leiding hebben, maar zij zijn in staat om de werkelijke 
massa's van de werkers en onderdrukten bij het bestuur 
te betrekken. 

Het spreekt vanzelf dat bij de eerste schreden van dit 
nieuwe apparaat fouten niet te vermijden zijn. Maar heb-
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!Jen de boeren soms geen fouten gemaakt toen zij na de 
opheffing van de lijfeigenschap hun vrijheid verkregen en 
zelf hun aange1egenheden begonnen te regelen? Kan er 
soms een andere weg bestaan dan de weg van de praktijk, 
dan de onmiddellijke overgang naar een werkelijk zelf
hestuur va.n het volk om het volk te leren ZiÎchzelf ·te be
sturen en om fouten te vermijden? Het belangrijkste is nu 
om vaarwel te zeggen tegen het burgerlijk-intellectuele 
vooroordeel dat alleen speciale ambtenaren, die volgens hun 
maatschappelijke positie geheel en al van het kapitaal af
hankelijk zijn, de staat zouden kunnen besturen. Het be
langrijkste is om een einde te maken aan een stand van 
~:aken, waarbij de bourgeoisie, de ambtenaren en de 'so
rialistische' ministei'S op de oude manier pogen hun he
wind te voeren, maar dit niet kunnen, zodat er na. zeven 
maanden in een boerenland een boerenopstand uitbreekt! ! 
Het belangrijkste is om bij de onderdrukten en de werkers 
\'ertrouwen in eigen kracht te wekken, om hun aan de 
hand van de praktijk aan te tonen dat zij 7.elf een juistr, 
strak georganiseerde verdeling van brood, van alle leven!'i
micldelen, van melk, kleding, woningen enz. in handen 
kunnen en moeten nemen in het belar~g t•an dr armr11. 
Voor Rusland is dit de redding van de inct'nstorting en de 
nmlergang: wanneer men echter gew('tensvol en stoutmoe
dig alom een hegin maakt het hestuur in handen van de 
prnlt·tariërs en de halfproletariërs te geven, dan zal dat 
ouder de massa's een in de geschiedenis ongekende gef'st
tlrift \'('rwekken en dan zal het de volkskrachten in de strijd 
tegen de (•llcndc vNmcnigvuldigon mt•t al11 gcvol~ d.at 
\'Cel van wat onze bekrumpen, malle, hureaunatis('he kra('h
h·u umnugclijk tnes(·hijnt haalhaar z:d blijken vonr de 
kron·hten van de miljocncn-mi155il's die voor :ic/,:dflu:ci'•· 
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l!l'll te werke11 en niet voor de kapitalist, niet voor een 
meester, niet ,·oor een ambtenaar, niet onder de knoet. 

Bang zijn voor het verzet van de kapitalisten en zich te
gelijkertijd revolutionair noemen, zich tot de socialisten 
willen rekenen: wat een schande! Welk een ideologisch 
\·en:al van het door het opportunisme verdorven interna
tionale socialisme is er nodig geweest om zulke stemmen 

te horen opgaan! 
De weerstandskracht van de kapitalisten hebben wij. 

heeft het hele volk al gezien, want de kapitalisten zijn 
meer klassebewust dan de andere klassen en zij hebben di
rect de betekenis van de Sowjet begrepen, ?.ij hebben direct 
al lum krachten tot het uiterste ingespannen, zij hebhen 
hemel en aarde bewogen, zij hebben naar de krachtigste 

middelen gegrepen, zij zijn tot ongehoorde methoden van 
leugen en laster en tot militaire samenzweringen overge

gaan om de Sowjets te vernietigen, om ze tot nul te re
durereTl. om ze te prostitueren (met de hulp van de men
~jf'wiki rn df' sociaa.l-revolutionairr·n 1 ~). om 7.C tot praaJtc·ol
leges te maken en de boeren en de arbeiders maanden en 

maanden lang met holle woorden en met revolutietje spe
len uit te putten. 

Maar de weerstandskracht van de proletariërs en de 
armste lagen van de bocren hebben wij nog niet gezie11, 
want deze kracht zal zich pas dan volledig doen gelden 
als de macht zich in de handen van het proletariaat be

\'indt, als tientallen miljoenen mensen, onderdrukt door 
nood en kapitalistische slavernij, op grond van ervaring 
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.mllrn zirn en ::ulk1t 1•odeu dat de onderdrukte klas!ier 
de macht in de staat hebhen verkregen, dat die macht de ar
men steunt in de strijd tegen de landheren en de kapi
talisten, dat zij hun \'erzet IJ Te e· k t . 

Pas dan zullen wc zien wat een ongerepte weerstands
kra('ht tegen de kaJpÎ-I~llish•n e1· nog sluimert in het volk, 
pas dan zal datgene aan het daglicht treden, wat Engels 
het 'lat<"ntc socialisme' noemt, pas dan zullen zich tegerl. ie
d<"!'C fintduizend openlijke of verkapte, actief optredende 
nf zich passief verzettende vijanden van de macht van de 
arbeidersklasse een miljoelt nieuwe strijders verheffen, die 
Int die tijd politiek ge-ûen hebben geslapen, die hebben 
gevegeteerd in de martelingen van nood en wanhoop, die 
het geloof hadden verloren dat ook zij mensen zijn, dat 
nok zij het recht hebben om te leven, dat de hele macht 
,·an de moderne gecentz·aliseerde staat ook hen kan die
nen, dat de afdelingen van de proletarische militie ook he11 
vol vertrouwen zullen oproepen lot rechtstreeks<", nauw
betrokken, dagelijkse deelneming aan het bestuur van de 
staat. 

De kapitalisten en de landheren hebben onder de wel
willf'nde deelneming van de Plechanows, Bresjkowskaja's, 
Tsereteli's, Tsjemows & Co, alles gedaan om de democra
tische republiek te bezoedelen, om haar door dienstbaar
brie! aan de rijken zozeer te bezoedelen dat het volk door 
apathie en onverschi11igheid zou worden aangegrepen, dat 
nlfcs het volk om het even zou zijn, want iemand die hon
ger lijdt kan de republiek niet van de monarchie onder
scheiden en de soldaat die kou lijdt, op blote voeten rond
loopt, afgemarteld is, die voor andermans belangen ten 
ouder gaat, is niet in staat om liefde voor de republiek te 
koesteren. 
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Maar als de laatste ongeschoolde arbeider, elke werklo. 
ze, iedere keukenmeid, iedere geruïneerde boer zal zien, 
niet in de krant, maar met eigen ogen, dat de proletari
sche macht niet voor de rijkdom op de knieën ligt maar de 
armen helpt, dat deze macht niet voor revolutionaire maat
regelen terugschrikt, dat zij van leeglopers de overtollige 
produkten afneemt en die aan de hongerenden geeft, dat 
zij de daklozen met dwang in de woningen van de rijken 
onderbrengt, dat zij de rijken dwingt voor melk te betalen 
maar hun geen druppel melk geeft zolang niet de kinde
ren van alle arme gezinnen in voldoende mate daarvan 
zijn voorzien, dat de grond in handen van de werkers over
gaat, dat de miljonain voor het verbergen van hun rijkdom 
onmiddellijk en streng worden gestraft - welnu, als de ar
men dit zien en dit voelen, dan zal geen macht van ka
pitalisten en koelakken, geen macht van een over honder
den miljarden beschikkend internationaal financierskapitaal 
de volksrevolutie kunnen overwinnen, integendeel, zij zal 
de hele wereld overwinnen, want in alle landen rijpt de 
socialistische omwenteling. 

Onze revolutie is onoverwinnelijk als zij geen vrees voor 
zichzelf zal koesteren, als zij de hele macht aan het prole
tariaat overgeeft, want achter ons staan de nog onmetelijk 
veel grotere, verder ontwikkelde, beter georganiseerde we
reldkrachten van het proletariaat, die tijdelijk door de 
oorlog zijn onderdrukt, maar die daardoor niet vernietigd, 
maar integendeel vennenigvuldigd zijn. 

GeleAreven eind le,rember -
1(14) oktober 1917. 

Deel 34, blz. 313-314, 
328-330, 



REDE OP HET EERSTE ALRUSSISCHE CONGRES 
VAN WERKENDE VROUWEN 

OP 19 NOVEMBER 1918'" 

Kameraden! In zekere zin moet er bijzonder grote bete
kenis worden gehecht aan het congres van het vrouwelijk 
deel van het proletarische leger, want in alle landen waren 
het de vrouwen die het moeilijkst in beweging kwamen. Er 
ka.n echter geen socialistisC'he omwenteling zijn zonder dat 
een groot deel van de werkende vrouwen daarin een belang
rijk aandeel heeft. 

In alle beschaafde landen, zelfs in de landen die voorop 
lopen, bevinden de vrouwen zich in een dusdanige positie 
dat zij niet voor niets huis:c;lavinnen worden genoemd. Geen 
enkele kapitalistische staat, zelfs niet de meest vrije 
republiek, kent volledige gelijkgerrrhtigdheid van vrou
wen. 

Het is de taak van de Sowjet-republiek op de eerste 
plaats iedere beperking in de rechten van de vrouw op te 
heffen. Een bron van burgerlijke smerigheid, burgerlijke 
onderdrukking en v<>rncdering, het echtscheidingsproC't"S, 
heeft de Sowjet-macht al volledig aan de kant gezet. 

Spo<>dig bestaat de volledig vrije wetgeving op cC'ht
schcidingsgebied één jaar. Wij h<>bben een dccreet uitge-
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vaardigd, dat het venebil in de positie van het echtelijke 
en het buitenechtelijke kind tegelijk met een hele reeks van 
politieke beperkingen heeft opgegeven. Nergens anders 
zijn de gelijkheid en de vrijheid van de werkende vrouw 
zo ,·olledig venvelenlijkt als hier. 

Wij weten dat de hele last van overleefde regels de vrouw 
uit de arbeidersklasse op de schouders wordt gelegd. 

Onze wet heeft voor de eerste maal in de geschiedenis 
afgerekend met alles wat de vrouw haar rechten ontnam. 
Maar het gaat niet alleen om de wet. In onze steden en 
in de industriegebieden zien we dat de wet voor vo11edige 
vrijheid van de vrouw gemeengoed wordt, maar op het 
platteland blijft zij dikwijls, heel dikwijls nog slechts een 
~tuk papier. Dat kan toegeschreven worden aan de invloed 
van de geestelijken; dit kwaad is moeilijker te bestrij· 
den dan de oude wetgeving. 

In de strijd tegen religieuze vooroordelen moet men uiL· 
t"rlit behoecbaam te werk gaan; grote schade wordt daar· 
bij veroorzaak door degene die tijdens deze strijd het reli· 
gieuze gevoel kwetst. De strijd dient te worden gevoerd 
Jan~ de weg van propaganda en voorlichting. Wanneer 
wij de strijd voeren met scherpe middelen kunnen we de 
massa tegen ons in het harnas jagen. Zo'n strijd verdiept 
de kloof htssen de mas...a's volgens het religieuze beginsel, 
terwijl onze kracht toch ligt in onze eenheid. De diepste 
bronnen voor religieuze vooroordelen zijn armoede en on· 
wetendheid; en juist deze kwade verschijnselen moeten we 
bestrijden. 

Tot nu toe bevond de vrouw zich in een situatie, die 
men alleen maar kan kenschetsen als die van een slavin; 
de vrouw wordt door haar huishouding onderdrukt; alleen 
h~t socialisme kan haar uit deze toestand verlossen. Pé\~ 
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wanneer wij van kleine bedrijven overgaan tot een ge
meenschappelijke produktie en tot een gemeensc-happelijke 
bewerking van het land, zal de ,·ollcdigc bevrijding en vcr
lossing van de vrouw uit de slavernij een feit worden. Dat 
is een moeilijke taak, maar nu er Comités van de Dorpsar
moede21 worden gevormd breekt de tijd aan dat de socia
listische revolutie zich consolideert. 

Pas nu organiseert zich het armste deel van de platte
landsbevolking, en in deze organisatie van de dorpsarmoe
de verkrijgt het socialisme een vaste basis. 

Vroeger was hDt dikwijl'i :r.o dat de stad revolUrtionair 
werd en dat pa!i daarna het platteland in actie kwam. 

De omwenteling die nu aan de gang is steunt op het 
platteland rn daarin ligt haar betekenis en haar kr:wht. 
Wij weten uit de ervaring van alle bevrijdingsbewegingen, 
dat het succes van een revolutie afhangt van de vraag in 
hoeverre er vrouwen aan deelnemen. De Sowjet-macht doet 
alles om de vrouw in staat te stellen haar proletarische 
socialistische arbeid zelfstandig te verrichten. 

De Sowjet-macht bevindt zich in zoverre in een moeilijke 
situatie, dat de imperialisten v;m alle landen Sowjet-Rus
land haten en het willen doen onde1gaan in een oorlog. 
OlmJat ons land in een hele reeks van landen de branel van 
de revolutie ontketent en beslissende stappen heeh gezet op 
de weg naar het socialisme. 

Nu zij het revolutionaire Rusland willen verslaan begint 
de grond onder hun eigen voeten ook heet te worden. U 
weet hoe in Duitsland de revolutionaire IX'weging groeit. 
In Denemarken strijden de arbeiders tegen de regering. 
In Zwitserland en Nederland wordt de revolutionaire be
weging sterker. In deze kleine landen heeft zij weliswaar 
geen zelfstandige betekenis, maar is toch van bijzonder be-
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lang omdat deze landen geen oorlog hebben gekend en 
omdat daar de meest democratische 'rechtsorde' heeft be
staan. Wanneer dergelijke landen in beweging komen, geeft 
dat de zekerheid dat de hele werrld zal worden gegrepen 
door de revolutionaire beweging. 

Tot op heden is nog geen enkele republiek in staat ge
weest de vrouwen te bevrijden. De Sowjet-macht helpt de 
\'rouw. Onze zaak is onovenvinnelijk, want in alle landen 
\-erheft zich de onoverwinnelijke arbeidersklasse. Deze be
weging houdt de groei in van de onoverwinnelijke socia
listische revolutie. (Langdurig applaus, de clrrterllalionalc' 
wordt ge:onger~.) 

flt:c/ 37. bi::. ll15-IH7. 



Uit: HET ONTWERP-PROGRAMMA 
VAN DE RCP (8)" 

De eerste paragraaf van het programmapunt 
over de rechtspraak 

Op de weg naar het communisme via de dictatuur van het 
proletariaat schaft de Communistische Partij met verwer
ping van de democratische leuzen eveneens de oude recht
banken, organen van de burgerlijke heerschappij, volko
men af en vervangt deze door klasserechtbanken van ar
beiders en boeren. Na het in handen nemen van alle macht 
komt het proletariaat met de klasseleuze 'verkiezing van 
de rechters uit het werkende volk door niemand anders 
dan het werkende volk' in plaats van met de oude, vage 
formule 'verkiezing van de rechters door het volk'. Van 
deze klasseleuze wordt in de praktijk heel het juridische 
<>ysteem doordrongen. Bij de verkiezing van rechters uit
~luitend uit boeren en arbeiders die geen loonarbeid toe
passen terwille van winst maakt de Communistiche Par
tij geen onderscheid naar kunne, kent zij zowel mannen 
als vrouwen volkomen gelijke rechten toe, zowel bij de 
verkiezing van rechters als bij de uitoefening van juridi
!iC'he functies. Na het afschaffen van de wetten van de om
\"l"rgeworpen regeringen geeft de partij de door de Sow
jl't-kiczers verkozen rechters de leuze mee om de wil van 
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het proletariaat na te leven door toepassing van zijn de
creten, alsook de leuze om tÎC"h bij het ontbreken van een 
0\"t"rtenkomstig decreet of bij onvolledigheid daarvan te 
laten leiden door het socialistisch bewustzijn, waarbij de 
wetten van de omvergeworpen regeringen niet in acht 
worden genomen. 

l'oor lut urst af&etlrukt in 
1930. 

Deel 38, blz. 115. 



Uit: HET GROTE INITIATIEF 

(Over de heldenmoed van de arbeiders 
in het achterland. 
Naar aanleiding van 
de "communistische soebbotniks'2:1) 

Laten we het bijvoorbeeld eens hebben over de positie van 
de vrouw. Geen enkele democratische partij ter wereld, 
zelfs niet in de meest ontwikkelde burgerlijke republieken. 
heeft op dit gebied in enkele tientallen jaren tijds ook maar 
een honderdste tot stand gebracht van wat wij in het 
eerste jaar na de verovering van de macht hebben gedaan. 
Van al de infame wetten die de vrouw ongelijke rechten 
gaven, echtscheiding beknotten en er schandalige formalitei
ten aan verbonden, buitenechtelijke kinderen niet erken
dl'ltt, onderzoek vereisten naar het vaderschap enz., wetten. 

waarvan in alle beschaafde landen tot schande van de bour

gr-oisie en het kapitalisme zoveel overblijfsel~n te Yinden 
t-ijn, hehhr-n we in de letterlijke zin vnn het woord geen 

spaan heel gr-Inten. We kunnen buitengewoon trots :r.ijn 
op hc,lgt-cn \vij op dit gebied tot stand hC"hlwn gC"hracht. 
Maar hoe meer wij de bodem zuiverden van de rommf'l 

van de oude lmrgNlijkc wt,ltcn c-.n instellingen, tlt·~ te 
duidelijker werd het ons dat dit slf'chts hf't effenen van 

de bodem voor de houw is, maar nog niet de houw :r.elf. 
lle vrouw is, in weerwil van de hevrijdendt• wetten, 
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huisslavin gebleven, want zij wordt verdrukt, ventikt, ara 
gestompt en vernederd door het gedoe van hel huishou. 
delijke werk, waardoor zij aan de keuken en de 
kinderkamer wordt gekluisterd en zo haar scheppende 
krachten venpilt door ronduit barbaars onproduktieve, on
beduidende, zenuwslopende, afstompende, drukkende ar
beid. De waarachtige bevrijding van de vrouw, het waar

achtige communisme zal niet eerder beginnen dan wanneer 
de strijd van de massa's (onder leiding van het aan het 
roer van de staat staande proletariaat) wordt aangebonden 
tegen dit gepruts in het huishouden, of beter gezegd, wan
neer dit gepruts op een massale schaal wordt omgezet in 

werk voor de socialistische grootproduktie. 
Schenken wij aan dit vraagstuk, dat theoretisch door 

geen communist wordt aangevochten, voldoende aandacht? 
Natuurlijk niet. Worden de op dit gebied reeds waarneem
bare kiemtn van het communisme met de nodige zorg 
behandeld? Nten, neen en nogmaals neen. Openbare eet· 
huizen, crèches, bewaancholen zijn alle voorbeelden van 
dergelijk soort kiemen, van eenvoudige, alledaagse dingen 
ronder enig gezwollen, hoogdravend en plechtig gedoe, 
die werkelijk in staat zijn de vrouw vrij te maken, haar 
ongelijkheid ten opzichte van de man te verminderen en 
op te heffen bij de rol die zij zowel in de maatschappelij
ke produktie, als in het openbare leven speelt. Deze mid· 
delen zijn niet nieuw, ze zijn (zoals in het algemeen alle 
materiële voorwaarden van het socialisme) door het groot· 
kapitalisme geschapen, maar onder het kapitalisme zijn 
lij ten eente een uitzondering gebleven, en ten tweede, 
wat bijzonder belangrijk is, waren ze of op winst geba· 
reerde ondernemingen, met alle bijbehorende schaduwzijden 
\'an speculatie, verrijking, bedrog, vervalsing, Of 'stukjes ac-
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robatiek van burgerlijke filantropie', die door de beste ar
beiders zeer terecht wordt gehaat en veracht. 

Het lijdt geen twijfel dat wij veel meer van dergelijke 
instellingl'n hebben dan vroeger en dat het karakter ervan 
begint te veranderen. Het lijdt geen twijfel dat er onder 
de arbeidsters en boerinnen veel meer organisatorische 
talenten schuilen dan wij weten, onder deze mensen die 
een praktisch stuk werk op gang weten te brengen, een 
werk waaraan een groot aantal medewerkers en een nog 
groter aantal verbruikers kunnen deelnemen, een werk dat 
niet gepaard gaat met die stroom van frasen, drukte, getwist 
en gezwets over planmen, stt'l!sels enzovoort, waaraan de zo 
bovenmatig met zichzelf ingenomen 'intellectuelen' of 
nieuwbakken 'communisten' plegen te 'lijden'. Maar deze 
kiemen van het nieuwe worden door ons niet zo gekoeJterd 

l'/1 verzorgd als nodig is. 
Kijk naar de bourgeoisie. Hoe uitstekend verstaat zij 

niet de kunst reclame te maken voor alles wat zij nodig 
heeft! Hoe worden de in de ogen van de kapitalisten voor
beeldige' bedrijven in de miljoenen exemplaren van /nnz 
kranten niet geprezen; hoe worden de 'voorbreldigc' bur
gerlijke instellingen niet tot voorwerp van nationale trots 
gemaakt! Onze pers bekommert zich er niet of nauwelijks 
om dt· bl's.tt· volk!>rcstaurants of c-rè-ches te hc.·srhrijvcn of 
f'r dagelijks op aan te dringen dat ,-nkelc ervan tot voor
ht·eldige inrichtingen gemaakt worden. om er rcdamr nKlr 
te makC'n c.·n uitvoerig ui\c('n te zc-tl('l\ wc-Ik t'C"Il hrsp.uing 
aan mC'm('lijkc arlwid, WC'lk C'C'Il R"c-mak \"I)O!" dc- wrhrui
kPr. wC'lk ('1'1\ h<'~]"ll·ing aan lt'\"t'll~mi<hlt·lcn hC'rcikt wor
dl'n in wl'lk1· JH,ltt• dt· \"zouw van dr hui~l'lijkc sla\"rrnij 
wor~lt ]H'wijd t'll wt·lkC' \"C'IhPIPringrn op hygii;nisd1 R"c-hi<'d 
door 1,oorl11 t-frliKt' t·omm1111i.aiJd11· arbeid h('reikt worden. 
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bereikt kunnen worden en over de gehele maatschappij, 
O\oW alle werkende mensen uitgebreid kunnen worden. 
Een \-Wrbeeldige produktie, voorbeeldige communistische 
soebbotniks, \'oorbeeldige zorgvuldigheid en nauwgezetheid 
bij het leve~n en verdelen van ieder poed24 graan, voor
beeldige eethuizen, voorbeeldige zindelijkheid van een ar
beiderswoonhuis of huizenblok, aan dit alles moest tien
maal zoveel aandacht en zorg worden besteed als nu het 
geval is, zowel door onze pers alsook door iedere arbeiders
en boerenorganisatie. Al die dingen zijn kiemen van het 

communisme en het is onze gemeenschappelijke en aller
eente plicht ze te koesteren. Hoe moeilijk onze levensmid
delem-ooniening en de produktie er ook voor mogen staan, 
toch bestaat er geen twijfel over dat er in de anderhalf 
jaar \'an het bolsjewist;sche bewind vooruitgang over de 
gehele lillit kan worden vastgesteld: de graaninzameling 
steeg van 30 miljoen poed (van 1-8-1917 tot 1-8-1918) tot 
100 miljoen poed. (van 1-8-1918 tot l-5-1919L de groen
teteelt werd uitgebreid, de achterstand bij het zaaien van 
het graan werd vem1inderd, met het verbeteren van het 
spoorwegverkeer is een begin gemaakt ondanks de enorme 
moeilijkheden bij de b.randstofvoorziening, enz. Ondanks de 
algemene achterstand zullen met de steun van de prole
tarische staatsmacht de kiemen van het communi~me niet 
verdorren, maar wortel schieten en zich ontwikkelen tot 
volled:g communisme. 

In juli 1919 afgedrukt als 
een 11/Jilrte brochure. 

Deel 39, blz. 23-26. 



OVER DE TAKEN 
VAN DE VROUWELIJKE 
ARBEIDERSBEWEGING 

IN DE SOWJET-REPUBLIEK 

Redevoering op de vierde stedelijke conferentie 
van partijloze arbeidsters in Moskou 
op 23 september 1919 

Kameraden, ik hen hijzondf"r verheugd de conferentie 
van arbeidsters te kunnen begroeten. Ik ben zo vrij om die 

thema')> en waag~tukkc-n die iedere arbeidster en elk be

wu~L nwn~ uit de werkende massa's natuurlijk het meest 

bezighouden, niet aan te roeren. Ik doel op dl' meest bran

dende \ raag~tukkcn: het vraag~tuk van het graan en van 

o:JZc miliLLÎrl' pn.~itÎt'. ~Lt.1.r ik weet uit dl' kra.ntcverslagen 

OYer uw \'ergadcringen dat deze vraagstukken hier op 

uitputtemie \\Îjze zijn behandeld door kameraad Trotski 

waar het gaat om de militaire zaak en door kameraad Ja

kowlcwa en S\\ i derski waar het gaat om het vraagstuk van 

het graan, eu daarom verzoek ik u mij toe te staan deze 

Haagslukken niet aan te roeren. 

Ik :tou wel een paar woorden willen zeggen over de 

algem('ttc taken ,·an de vrouwelijke arbeidersbeweging in 

de Sowjet-republiek. zowel over de taken die in verband 

~taan llll't de mergang naar hf't socialisme in het algemeen 

al~ O\'('r de problemen die zich nu met bijzonder grote 

h.trdtwkkigheid op d(' voorgrond dringen. Kameraden, het 

\'raag~tuk van de positie va11 de vrouw is al vanaf het al-
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Iereerste begin door de Sowjet-macht aan de orde gesteld. 
Het lijkt me toe dat de taak van elke arbeidersstaat die 
overgaal tot het socialisme \'all tweërlei aard zal zijn. Het 
eerste deel van die taak is betrekkelijk simpel en gemakke
lijk. Deze raakt die oude wetten, die de vrouw in een on
gelijkgerechtigde positie plaatsten ten opzichte van de man. 

Al heel lang hebben de vertegenwoordigers van de be
vrijdingsbewegingen in West-Europa in het verloop van 
niet alleen tientallen jaren, maar zelfs van eeuwen de eis 
gesteld dat deze verouderde wetten worden afgeschaft en 
man en vrouw gelijk worden voor de wet, maar het is aan 
niet één van die democratische Europese staten en aan niet 
één van de meest vooraanstaande republieken gelukt om 
dat te verwe-~nlijken, omdat dáár waar het kapitalisme 

bestaat, daar waar de particuliere eigendom van de grond, 
de particuliere eigendom \"an fabrieken en bedrijven en 
de macht van het kapitaal behouden blijven, de voorrech
ten blijven rusten bij de mannen. Het is in Rusland alleen 

maar gelukt om dit door te voeren omdat hier vanaf 25 ok
tober 1917 de arbeidersmacht is ingesteld. De Sowjet

macht heeft zich vanaf het allereerste begin tot taak ge
steld een macht \'all de werkers te zijn, die vijandig staat 
tegenover elke vorm van uitbuiting. Zij heeft zich tot taak 
gesteld de mogelijkheden tot uitbuiting van de werkers 

door de landheren en de kapitalisten te liquideren, 
de heerscltappij van het kapitaal te V('rnictig('n. De 
Sowjet-macht streefde ernaar de werkers in staat te stellen 
hun eigen le\•en op te bouwen zonder de particuliere ei
gendom van de grond, zonder de particuliere eigendom 
van fabrieken en bedrijven, zonder de partirulit·rc eigen

dom die overal, over de hele wereld, zelfs hij \'olledige po
litieke vrijheid en zelfs in de meest democratische repub-
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lieken armoede n1 loonslavernij betekende voor de wer
kers, en dubbele slavernij voor de vrouw. 

De Sowjet-macht heeft als macht van de werkers al in 
de eerste maanden ,·an haar beslaan in de wetgeving met 

betrekking tot de vrouw een resolute omwenteling doorge
voerd. Van de wetten die de vrouw in een ondergeschikte 

positie plaatsten is in de Sowjet-republiek geen steen op 
de andere gebleven. Ik heb het over die wetten die in 
het bijzonder gebruik maakten van de zwakkere positie 
\"an de \Touw door haar in een ongelijkgerec-htigde en 
dikwijls zelfs ,·ernederende situatie te plaatsen, d.w.:r.. de 
wetten voor echtscheiding en het buitenechtelijke kind, 
en O\'er het recht van de vrouw om de man te dwingen 

het kind te onderhouden. 
Juist op dat gebied maakt de burgerlijke wetgeving. en 

het moet gezegd worden: zt'"lfs in de meest vooraanstaande 
landen. gebruik van de zwakke positie van de \Touw door 
haar ongelijkgerechtigd te laten en haar te vernederen. 
En juist op dat gebied hedt de Sowjet-m;wht van de ou
d€', onrechtvaardige en voor vertegenwoordigers van de 
Wt"rkende massa's onverdraaglijke wetten dan ook geen 
.,paan hf'f'l gelaten. En ,.,·ij kunnf'n nu, vervuld van trots 
en mnder de gf'ring~te owrc.lrijving, zrggf'n dat er huiten 
Sowjet-Ru..;land nir-t {>(~ll land tC'r wC'reld i~ waar vollt"digf' 
gelijkgf't"('chtigdlwid ,·oor· de ,..-ouw !JC'.,taat f'll waal' de 

worrw niet in ef'n \"f'l"ltr'dr'rr'!l(h• pmitie wordt g:rp\aatst, 
die ;~n ''(·rk \"Of'lha;u· i-. in hC't LHnilielevrn ,·an alledag. 
\)o~t w.t~ 1'1'11 ,·;tn cllllf' ('('t-.t(' 1'11 h('bng:rijk.,te t,rken. 

:\-. 11 wf'l een~ in aanraking komt lllC'I partijf'n die 
\i jamlig (('(!:('t 1m·cr de ho\..jf'wiki -.taan. of <tl" 11 krantrn in 
h,Ltldf'H krijgt di(' i11 lu·t Ru.,.,i-.ch worden uitgegrvf'll in 
gr'lti(·df'n diC' door Kolt-.jak of J){'rtikin zijn hf"Z<'L of a\., 
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u wel eens praat met mensen die op hetzelfde standpunt 
staan als deze kranten, dan kunt u uit hun mond vaak de 
beschuldiging vernemen dat de Sowjet-macht de democra
tie zou schenden. 

Wij als vertegenwoordi~rs van de Sowjet-macht, als 
bolsjewik.i en communisten, als verdedigers van de Sowjet
macht, krijgen voortdurend het vetwijt te horen dat wij 
de democratie hebht-n geschonden, en als bewijs \'OOr deze 
hesehulding komt men aanzetten met het feit dat de Sow
jet-macht de Constituante25 uiteen heeh gejaagd. Wij ant
woorden als volgt op die beschuldiging: aan die democra
tie en aan die Constituante die zijn ontstaan onder de 
particuliere eigendom van de grond, toen de mensen on
derling niet gelijk waren, toen de kapitaalbezitter heer 
en meester was en de anderen, die bij hem in dienst ston
den, zijn loonslaven waren - aan die democratie hechten 
wij geen waarde. Die democratie heeft altijd de slavernij 
verhuld, zrlfs in de meest ontwikkelde staten. Wij socia
listen zijn alleen verdedigers van een democratie die de 
toestand van de werkers en de ,·erdrukten verlicht. Het 
socialisme stelt zich over de hele wereld tot taak om te 

strijden tegen iedere vonn van uitbuiting van de ene mens 
door de andere. Voor ons is van werkelijke betekenis die 
democratie, die in dienst staat van de uitgebuiten, van hen 
die in een toe5tand van ongelijkheid zijn g<'plaatst. Als 

hij die niet werkt ontheven wordt van zijn kiesreC"hten, dan 
is er pas werkelijke J(Clijkheid onder de mensen. Wie niet 
~rkt, zal niet eten. 

In antwoord op die beschuldigingen zf"ggen wij dat aan 
de orde gesteld moet worden hoe de demorratie in bepaal
de staten wordt verwezenlijkt. Wij zien in a~le democra
tische republieken dat er gelijkheid wordt witg<'r()('pen. 
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maar in de civiele wetten en in de wetten over de rech
ten van de vrouw wat betreft haar positie in het gezin en 
ten aanzien van echtscheiding zien wij telkens weer de on
gelijkheid en de \'ernrdering van de vrouw; en het is onze 
beurt te stellen dat dit een schending is van de democra
tie, in het bijzonder waar het de onderdrukten betreft. 
De Sowjet-macht heeft meer dan alle andere, meer dan 
de meest ontwikkC'Ide landE-n de democratie verwezenlijkt 
door in haar wetten niet ook maar de geringste toespe
ling toe te laten over de ongelijkheid van de vrouw. Jk her
haal: geen enkele staat en geen enkele democratische wel
geving heeft voor de vrouwen ook maar de helft gedaan 
''an wat de Sowjet-macht al in de eerste maanden van 
haar bestaan tot stand heeft gebracht. 

Natuurlijk zijn wetten alleen niet genoeg en wij stellen 
ons geenszins tevreden met louter decreten. Maar op het 
gebied van de wetgeving hebben wij alles gedaan wat er 
van ons geëist werd voor de gelijkstelling van de maat
schappelijke positie van de vrouw met die van de man, en 
daar kunnen wij met z·cdtt trots op zijn. De positie van 
de vrouw in Sowjet-Rusland is ideaal in vergelijking met 
de meest ontwikkeldr landen. Maar wij zrggen tegen ons
zelf dat dit natuurlijk nog maar het begin is. 

De positie van de vrouw is gezien haar werk in de 
huishouding nog sireels henarcl. Voor de volledige eman
I'Îpatie \'an de \'rouw t•n ,·oor ct•n daadwerkelijke gelijk
lu•id tussen haar en dt~ man is het nodig dat er een ge
meenschapprlijke huishouding komt en dat de vrouw 
deelneemt aan de algemene produktieve arbeid. Dan zal 
de vrouw dezelfde po~itie innemen al~ de man. 

Natuurlijk i~ er hier geen sprake van dat de vrouw in 
de arheidsproduktiviteit wordt gelijkgesteld, or in de hoe-
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veelheid werk, de duur en de omstandigheden ervan 
enz., maar bedoeld wordt dat de vrouw vergeleken met 
de man niet meer wordt onderdrukt door haar huishou
delijke positie. U weet allemaal, dat er zelfs bij een vol
ledige gelijkgerechtigdheid nog altijd die feitelijke on
derdrukking van de vrouw blijft bestaan, omdat de hele 
huishouding op haar schouders neerkomt. Die huishou
ding is in de meeste gevallen het meest onprod.uktieve, het 
meest primitieve en het meest moeizame werk, wat de 
vrouw doet. Het is uitermate nietszeggend werk, dat niets 
in zich heeft dat ook maar enigszins zou kunnen bijdra
gen tot de ontwikkeling van de vrouw. 

Bij het volgen van het socialistische ideaal willen wij 
strijden \'OOr de volledige verwezenlijking van het socia
lisme en hier ontvouwt zich voor de vrouw een uiterma
te breed werkterrein. Wij bereiden ons nu serieus voor 
op de zuivering van de grond voor de socialistische op
bouw, en de opbouw van de socialistische samenleving 
zal pas dan beginnen wanneer wij na het bereiken van 
volledige gelijkheid van de vrouw ons aan dat nieuwe 
werk zetten tezamen met de vrouw, bevrijd als zij is van 
dat futiele, afstompende, onproduktieve werk. En voor 
dat werk zullen wij vele, vele jaren nodig hebben. 

Dat werk kan geen snelle resultaten opleveren en zal 
geen schitterende errecten tot gevolg hebben. 

Wij zullen modelinstellingen sdlepp<'n, t"ctzall'n en 
crèches, die de vrouw zullen bevrijden \'illl hC't huishou
den. En juist hier zal het werk, te \"CI7.etten hij de in
richting van al die instellingen. neerkomen op vrouwen. 
Erkend moet worden dat er nu in Rmland heC'I W<'inig 
instellingen zijn die de vrouw helpen om zich op te wer
ken uit de toestand van huisslavin. Er zijn er nog maar 



TAKEN V.D. VROUWELIJKE ARBEIDERSBEWEGING 89 

weinig en de omstandigheden waarin de Sowjet-republiek 
zich nu geplaatst ziet ·zowel de militaire omstandig
heden als de voedselsituatie, waarover de kameraden het 
hier uitvoerig met u hebben gehad -- hinderen om; bij 
dit werk. Maar niettemin moet gezegd worden dat deze 
instellingen, die de vrouw bevrijden uit de toestand van 
huisslavin, overal verschijnen waar er ook maar de ge
ringste mogelijkheid toe is. 

Wij zeggen dat de bevrijding van de arbeiders het 
werk van de arbeiders zelf moet zijn en precies zo moet 
de emancipatie van de werkende vrouwen de zaak van 
de werkende vrouwen zelf zijn. De werkende vrouw moet 
ûch zelf bekommeren om de ontwikkeling van dergelij
ke instellingen en die activiteit van de vrouw zal leiden 
tot een volledige ommekeer in haar oude positie in de 
kapitalistische maatschappij. 

Om je met politiek bezig te houden was in de kapita· 
listisC"he maatschappij een bijzondere opleiding nodig en 
daarom was de deelname van de vrouwen in de politiek, 
zelfs in de meest ontwikkelde en vrije kapitalistische lan
den. praktisch van geen betekenis. Onze taak bestaat hier
in. dat wij de politiek toegankelijk maken voor iedere 
werkende \'rouw. Vanaf het moment dat de particuliere 
('igendom van de grond en de fabrieken vernietigd is en 
de macht \'an dC' landhert'n en kapitalisten omver is ge
wnq>C'Il. worden de taken van de politiek voor de Wf'rken
dC' ma,'ia <'ll de w<·rkendc \Touwen simpel, helder en voor 
i('(I<'I'C'('Il volkome11 toeg:u•kclijk. In de kapitalistische 
maalsC"happij wordt de \TOuw in een dusdanig ongrlijke 
jW'iitic gC'plaatst dat haar deelname aan de politiek een 
mini<~m gedeelte uitmaakt \'an die van de man. Om in 
die situatie verandering te brengen is het nodig dat de 
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macht van de werkers zelf wordt ingesteld en dan zullen 
de belangrijkste taken van de politiek bestaan uit alles 
wat direct het lot van de werkers zelf raakt. 

En ook hier is de deelname van de werkende vrou
wen, niet alleen van partijgenotes en bewuste vrouwen, 
maar ook die van partijl07.e en uiterst onbewuste vrouwen 
noodzakdijk. Hier wordt door de Sowjet-macht voor de 
werkende vrouw een uitgebreid werkterrein opengelegd. 

Wij hebben het bijzonder moeilijk gehad in de strijd 
tegen de krachten die vijandig staan tegenover de Sowjet
republiek en die daartegen een veldtocht ondernemen. 
Wij hebben het eveneens moeilijk gehad in de strijd op 
militair gebied tegen de krachten die ten oorlog trekken 
tegen de macht van de werkers, en ook op het gebied van 
de v~dselvoorziening in de strijd tegen zwarthandelaren 
omdat het aantal mensen die ons van ganser harte door 
hun eigen werk te hulp zouden komen niet groot genoeg 
is. En ook hier weet de Sowjet-macht niets zo hoog te 
schatten als de hulp van de brede massa van partijloze 
werkende vrouwen. Deze vrouwen mogen best weten dat er 
in de oude burgerlijke maatschappij voor politieke activitei
ten misschien een ingewikkelde opleiding nodig was, die 
ontoegankelijk was voor de vrouw. Maar de politieke activi
teit van de Sowjet-republiek stelt zich als voornaamste 
taak te strijden tegen d" landheren en de kapitalis-ten, te 
strijden voor de \"ernietiging van de uitbuiting - en 
daarom wordt in de Sowjet-republiek voor de werkende 
vrouwen het terrein van een politickt~ activiteit openge
legd, die hierin heslaat dat de vrouw met haar organÎ!m
torische vaardighedl'n de man helpt. 

Wij hebben niet alleen behoefte aan organisatorisch 
werk op miljocnemchaal. Wij hebhen ook behoefte aan 
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organisatorisch werk op de allerkleins-te schaal, dat ook 
de vrouwen de gelegenheid biedt om te werken. De 
vrouw kan ook onder oorlogsomstandigheden werken, 
wanneer het gaat om steun aan en agitatie in het leger. 
De vrouw moet aan dat alles actief deelnemen, zodat het 
Rode Leger ziet dat het leger de mensen ter harte gaat. 
De vrouw kan ook werken op het gebied van de voedsel
voorziening - bij de distributie van de leveml!niddelen en 
bij de verbetering van de publieke voedselvoorziening, even
als bij de ontwikkeling van de eetzalen die nu zo wijd 
verspreid zijn in Petrograd. 

Dat zijn de gebieden waarop de activiteit van de wer
kende vrouwen van daadwerkelijke organisatorische bete
kenis wordt. DeeJnamc van de vrouw is onontbeerlijk bij 
de inrichting van grote modelbedrijven en voor het toe
zicht daarop, zodat die zaak hij ons niet tot een uitzon
deringsgeval beperkt blijft. Zonder de deelname van een 
groot aantal vrouwen aan die zaak zal zij onuitvoerbaar 
blijven. De werkende vrouw kan ook deelnemen aan het 
toezicht op de distributie van levensmiddelen, evenals op 
de gemakkelijke verkrijgbaarheid daarvan. Op die taak 
is de werkende partijloze vrouw volkomen berekend en 
hovendien zal de verv.•ezen.lijking van die taak meer dan 
wat ook hijdragen tot de consolidatie van de soc.ialistische 

samenleving. 
Na de afschaffing van de particuliere eigendom van de 

grond en na de vrijwel \·olledige afschaffing van de par
tindiere eigendom van fahriekcn l'll hedrijvcn streeft de 
Sowjl'l-macht l'"rHaar dat alle werkers, niet alll'"Cn partij
genoten, maar uok partijlm!:l'n - l'll nil't nlll'cn mannen, 
maar ook vrouwen, deelnemen aan de economische op
houw. De7.e door de Sowjet-macht aangevangen zaak 
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kan alleen \'ooruit worden geholpen wanneer hieraan in 
Rusland in plaats van door honderden vrouwen in het 
hele land door miljoenen en miljoenen vrouwen wordt 
meegewerkt. Dan zal de zaak van de sodalistisdle opbouw 
geconsolideerd worden - daarvan zijn wij overtuigd. 
Dan zullen de werkers bewijzen dat zij ook zonder land
heren en zonder kapitalisten kunnen leven en de eco
nomie kunnen besturen. Dan za.l de socialistische opbouw 
in Sowjet-Rusland zo stevig staan dat de Sowjet-republiek 
niet bang hoeft te zijn voor welke externe of interne vij
anden dan ook. 

Deel 39. bl::. 198-205. 



DE SOWJET-MACHT EN DE POSITIE 
VAN DE VROUW 

De tweede verjaardag van de Sowjet-macht geeft ons de 
gelegenheid om de balans op te maken van wat er in die 
periode is gedaan en om stil te staan bij de betekenis en 
de doelstellingen van de revolutie die werd volbracht. 

De bourgeoisie en haar aanhangers beschuldigen ons er
van dat wij de democratie hebben geschonden. Wij van 
onze kant beweren dat de Sowjet-revolutie aan de ont
wikkeling van de democratie een impuls zonder precedent 
heeft gegeven in de breedte en in de diepte, dat wil zeg
gen: democratie voor de werkende mensen, die door het 
kapitalisme worden onderdrukt, democratie voor de over
weldigende meerderheid van het volk, een socialistische 
democratie (voor het werkende volk) in tegenstelling tot 
de burgerlijke democratie (voor de uitbuiters, voor de ka· 
pitalisten en voor de rijken). 

Wie heeft er nu gelijk? 
Om dit vraagstuk goed te kunnen doorgronden, om er 

een beter begrip van te krijgen, moeten we de balans op· 
maken van de ervaringen van deze twee jaar en moeten 
wc betere voorbereidingen treffen voor de verdere ontwik· 
kding. 

De positie van de vrouw toont wel bijzonder duidelijk 
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het verschil aan tussen de burgerlijke en de ~ocialistischc 

democratie en levert een uitermate effectief antwoord op 
het gestelde probleem. 

In een lmrgr-rlijke republiek (d.\v.z. waar particuliere 
eigendom van grond, fabrieken, aandelen enz. bestaat), 
al is het de meest democratische republiek, hebben de 
vrouwen nooit rechten gehad die volledig gelijk waren 
aan die van de mannen, waar ook ter wereld, i u geen en
kel van de meest 011trvikkelde landen. En dat ondanks het 
feit dat er al meer dan 125 jaar zijn vcrstreken sinds de 
grote Franse (burgerJijk-democratische) revolutie26 • 

Met de mond belooft de burgerlijke democratie gelijk
heid en vrijheid, maar in de praktijk heeft geen enkele 
burgerlijke republiek, ook niet de meest ontwikkelde, de 
vrouwen (de helft van het menselijk geslacht) en mannen 
volledige vrijheid in de zin van de wet gegeven of de 
vrouwen zelfs maar bevrijd van de afhankelijkheid van 
en de onderdrukking door de man. 

Burgerlijke democratie is een democratie van pompeuze 
frazen, plechtige verklaringen, beloften van gouden ber
gen en hooggestemde Jeuzen over vrijheid en gelijkheid, 

maar in de praktijk maskeert dit alles het gebrek aan 
vrijheid en de ongelijkheid van de vrouw, het gebrek 
aan vrijheid en de ongelijkheid voor het werkende en uit
gebuite volk. 

De Sowjet-democratie of de socialistische democratie 
veegt deze pompeuze valse woorden aan de kant en ver
klaart genadeloos de oorlog aan de schijnheiligheid van 
'democraten', grootgrondbezitters, kapitalisten en boeren 
met hun uitpuilende schuren, die rijkdom vergaren door 
hun graanoverschot tegen profiteursprijzen te verkopen 
aan de hongerende werkers. 
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Weg met die ~merige .leugen! Er i~ geen 'gelijkheid' -
en die kan er ook niet zijn - tussen de onderdrukte en 
de ondcrdrukkN, tussen de uitgebuite en de uithuitcr. Er 
bestaat geen W('rkt·lijke 'vrijheid' - t'n die kan ook niet 
bestaan - - zolang vrouwen worden gehandicapt door wet
telijke voorrechten van de man en zolang er voor de ar
beider geen vrijheid bestaat van het juk van het kapitaal 
en voor de werkende boer van het juk van de kapitalist, 
de grootgrondbezitter en de handcla..1.r. Laat de leugenaars 
en de schijnheiligen, de dommen en de blinden, de bour
geoisie en haar helpers maar proberen om het volk zand 
in de ogen te strooien met praatjes over vrijheid in het 
algemeen, over gelijkheid in het algemeen en over demo-
eratie in het algemeen. 

Wij zeggen tegen de arbeiders en de boeren: ruk het 

masker van deze leugenaars af en open de ogen van de 
blinden. Vraag hen: 

Bestaat er gelijkheid tussen de twee geslachten? 

Welke natie is gelijk aan welke andere? 
Welke klasJe is gelijk aan welke andere? 

Vrijheid van welk juk of van het juk van welke klasse? 
Vrijheid voor welke klasse? 

Wie praat over politiek, democratie en vrijheid, over 
gelijkheid en socialisme zonder deze vraagstukken aan de 
orde te stellen, zonder daar voorrang aan te geven, wie 
niet ~trijdt tegen het venwijgen daarvan, tegen het ver
hullen en vcrdoezelen ervan, die is de ergste vijand van 
het werkende volk, een wolf in schaapskleren, de ergste 
tegenstander van arbeiders en boeren, een lakei van de 
landheren, de tsaren en de kapitalisten. 

In twee jaar Sowjet-macht is er in één van de meest 
achterlijke landen van Europa meer gedaan om de vrouw 
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te emanciperen en om haar tot gelijke te maken van het 
'sterke geslacht' dan er in de afgelopen 130 jaar is on
dernomen door alle ontwikkelde, verlicht 'democratische' 
republieken van de hele wereld bij elkaar. 

Onderwijs, cultuur, beschaving, vrijheid - al die hoog
gestemde woorden gaan jn alle kapitalistische burgerlijke 
republieken van de wereld vergezeJd van ongelooflijk sme
rige, afschuwelijk vuile en beestachtig grove wetten, die 
de vrouw tot ongelijke maken bij huwelijk en scheiding, 
die het buitenechtelijke en 'wettige' kind ongelijk maken 
en voorrechten verlenen aan mannen, doch vrouwen ver
nederen en vertrappen. 

Het juk van het kapitaal, de onderdrukking door de 
'heilige particuliere eigendom', de inhaligheid van de 
kleine beziner vormen de zaken die de meest democrati
sche burgerlijke republieken ervan hebben weerhouden 
om die smerige en vuile welten af te schaffen. 

De Sowjet-republiek, de republiek van arbeiders en boe
ren, heeft deze wetten in één klap weggevaagd en heeft 
van het gebouw van de burgerlijke leugens en de burger
lijke schijnheiligheid geen steen op de andere gelaten. 

Weg met die leugen! Weg met de leugenaars, die pra
ten over vrijheid en gelijkheid voor allen, terwijl er een 
onderdrukte sekse bestaat en onderdrukkende klassen, 
particultiere eigendom van kapitaal en aandelen en men
sen met uitpuilende schuren, die hun overtollige graan 
gebruiken om de hongerenden tot slaven te maken. Laat 
er in plaats van vrijheid voor allen, in plaats van gelijk
heid voor allen strijd zijn tegen de onderdrukkers en de 
uitbuiters, laat men ee11 eiude mal..cn aan de mogelijkheid 
om te onderdrukken en uit te buiten: dat i~ onze leuze! 

Vrijheid en gelijkheid voor de onderdrukte sekse! 
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Vrijheid en gelijkheid voor de arbeiders en de werkende 
boeren! 

Strijd tegen de onderdrukkers, strijd tegen de kapitalis
ten, strijd tegen de profiterende koelakken! 

Dit is onze strijdleuze, dit is onze proletarische waar
heid, de \vaarheid van de strijd tegen het kapitaal, de 

waarheid die wij de wereld van het kapitaal in het gezicht 
slingeren, die wereld met zijn honingzoete, schijnheilige 
en pompeuze frazen over vrijheid en gelijkheid in het al
gemeen, over vrijheid en gelijkheid voor allcn. 

En juist omdat wij deze schijnheiligheid hebben bloot· 

gelegd, omdat wij met revolutionair ed.an de vrijheid en 
de volledige rechten van de onderdrukte mensen realise
ren - tegen de onderdrukkers, tegen de kapitalisten en 

tegen de koelakken - juist daarom is de Sowjet-macht de 
arbeiders over de hele wereld zo dierbaar geworden. 

Juist daarom is de sympathie van de werkende massa's, 

de sympathie van de onderdrukten en uitgebuiten in alle 
landen van de wereld aan onze kant bij deze tweede ver

jaardag van de Sowjet-macht. 
Juist da;u·om zijn wij bij de tweede vcrjaardag van de 

Sowjet-macht, ondanks honger en kou, ondanks al het lij

den 'l.lt werd veroorzaakt door de invasie van de imperia
li;,tcn in de Russische Sowjet-republiek, volledig overtuigd 
van d(' rechtvaardigheid van onze zaak en vast overtuigd 

van dt· onwnnijdclijke overwinning van de Sowjet-macht 

uvrr de hele wereld. 

De 'Prawda' nr. 249 van 
6 november 1919. 

Deel 39, b/;. 285-288. 



AAN HET BUREAU VAN HET 
VROUWENCONGRES 

VAN HET GOEVERNEMENT PETROGRAD 

Kameraden! Daar ik niet de mogelijkheid heh om op u" 
congres aanwezig te zijn, wil ik u mijn groeten schriftelijk 
doen toekomen en u langs deze weg heel veel succes toe· 
wensen. 

Wij maken thans een gelukkig einde aan de Burgeroor
log. De Sowjet-republiek wordt sterker door haar over
winningen op de uitbuiters. De Sowjet-republiek kan en 
moet vanaf nu haar krachten concentreren op de taak 
die het belangrijkst is, die ons en alle werkers het meest 
na aan het hart ligt: op de oorlog zonder bloedvergieten, 
op de oorlog voor de zege op honger, kou en ontreddering. 
En in deze oorlog wndcr hlocdvcrgictcu is de arbeidsters 
en de b-xrinncn een bijzonder grote rol toebedacht. 

Moge het \'rouwencongres van het goevernement Petro
grad bijdragen tot de oprichting, de versterking en de or
ganisatie van dit leger van vrouwelijke werkers in deze 
oorlog zonder bloedvergieten, die de Sowjet-macht steeds 
weer nieuwe overwinningen kan en moet brengen. 

JO januari I ~20 

1\.·fP.t C('ll ronmmnistisdte grol"t 
W. Oclja110W (Lenin) 

/Jrrl 40, bi::. 50. 



AAN DE WERKENDE VROUWEN 

Kameraden! De verkiezingen voor de Sowjet van Mos
kou laten zÎNI dat de partij s.tec-tl..; sterker wordt onder d(" 
arbeidersklasse. 

Het is noodzakelijk dat de vrouwelijke arheiders in 
grutere mate deelnemen aan de verkiezingen. De Sowjet
marht heeft als eerste en enige ter wereld volledig alle 
oude, burgerlijke en laag bij de grondse wetten vernietigd. 
die de vrouw in een ongelijke positie plaatsten tf'n op
zichte van de man en die de mannen privih.•gcs verschaf
ten, hijvoorbeeld op het gchicd van het huwelijksrecht of 
met hetrekking tot de kinderen. De Sowjet-macht hcch 
als madlt van de werkers als eerste en enige ter wereld 
alles afgesdmft wat in a.lle, zelfs in de meest dcmocrati
srh(". burgerlijke republieken verband hield met de eigen
dom en de voordel('n die in het familierecht aan de man 
wan•n vnorhclwudcJJ. 

Waar landheren, kapitalisten en kooplieden zijn, da..'lr 
kan :t.t•lfs nÎl'l volgens de wet gelijkheid hestaan tussen man 

t•n vrouw. 
Waar g('l'll landheren. kapitalisten en kooplieden meer 

,. 
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zijn, waar de macht van de werkers zonder deze uitbuiters 
een nieuw leven opbouwt, daar bestaat de gelijkheid tus· 
scn man en vrouw volgens de wet. 

Maar dat is niet voldoende. 
Gelijkheid voor de wet is nog geen gelijkheid in het 

leven. 
Het is noodzakelijk dat de werkende vrouw niet alleen 

voor de wet gelijk wordt gesteld met de arbeider, maar 
ook in het leven zelf. Daartoe is nodig, dat de werkende 
vrouwen meer en meer gaan deelnemen aan het bestuur 
van maatschappelijke ondernemingen l"D aan hel bestuur 
van de staat. 

Door deelnemen aan het bestuur zullen de vrouwen snel 
bijleren, ze zullen de mannen inhalen. Laat men meer 
werkende vrouwen in de Sowjet kiezen, zowel communis
tes als partijloze vrouwen. Als het maar een oprechte 
werkster is, die naar eer en geweten een goed stuk werk 
arlevert - al is ze dan ook partijloos: kies haar in de 
Sowjet van Moskou! 

Meer werkende vrouwen in de Sowjet van Moskou! 
Laat het Moskouse proletariaat tonen dat het tot alles 
bereid kan zijn en ook is in de strijd voor de overwinning, 
in de strijd tegen de oude ongelijkheid, tegen de oude, 
bu.rgerlijke vernedering van de vrouw! 

Het proletariaat kan de volledige zege niet behalen zon
der de volledige emancipatie van de vrouw te hehben be
vochten. 

N. Lenin 

21 februari 1920 

Deel 40, blz. 157/158. 



TER GELEGENHEID VAN DE INTERNATIONALE 
DAG VAN DE WERKENDE VROUW27 

Het kapitalisme verenigt formele gelijkheid met ccnnomi~ 
srhe, en dus maatschappelijke, ongelijkheid. Daarin ligt 
een van de fundamentele bijzonderheden van het kapi· 
talisme, die wordt verheimelijkt door de aanhangers van 
de bourgeoisie en de liberalen, en die door de kleinbur
gerlijke democraten niet \Vordt begrepen. Uit deze bijzon
derheid van het kapitalisme vloeit onder meer de nood
zaak voort om tijdens de vastberaden strijd voor eronomi
sche gelijkheid, de-Le kapitalistische ongelijkheid te erken
nen en om deze openlijke erkenning van die ongclijk
heic..l onder bepaalde omstandigheden ten grondslag te 
leggen aa.n de proletarische staatspo\äotiek (de Sowjet
grondwet). 

:Maar zclrs met dil~ formdt· gl'lijklwid (gelijkheid vol
grus dr wet. 'gclijkhrid' van vrn~adigdrn ('11 hnngrrlij
drr>~, van de hrzillers en hr7.itlo:tf'n) hm hrl kapitalismt"' 
11i1·1 e011>~l'()m·nt zijn. Et·n lt'n hemel sehreÎt'nd \'N~chijnsrl 
van de:tf' inconsequcnlit! wordt gevormd door de o11gelijk
heid hiS!iell vrouw en man. Volledige gelijkheid heeh nog 
nit·L 1~1~11 hnrg••rlijkr ~l:l:tl gt'grvrn, 7.rlfs nit•t de mcc~t pro
Art'>~>~ievr, rt'(nL1l1ikcinsr rn dcmncraliscllr. 
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Maar de Sowjet·republiek Rusland heeft meteen zon· 
der uitzondering alle juridische sporen van de ongelijkheid 
van de vrouw uitgewist en heeft haar meteen volledige 
gelijkheid volgens de wet gegarandeerd. 

Er wordt wel gezegd dat het cultmelc peil vóór alle~ 

ook wordt gekenmerkt door de juridische positie van eh

vrouw. En er zit een k('rn van diepe waarheid in die uil

spraak. En vanuit dat standpunt kon alleC'n de dictatuur 
van het proletariaat en kon alleen dl' snciali~tiw·hc staal 

het hoogste culturele peil bereiken, wat zij dan ook heeft 
gedaan. 

Daarom is de nieuwe. ongehoord krachtige ~toot die 
aan de vrouwelijke arbeidersbeweging is gegeven onver
mijdelijk verbonden met de oprichting (en de consolida
tie) van de eerste Sowjet~republiek - en tevens met de 
Communistische lnternationale.2~ 

Zodra het gaat om hen die direct of indirect, volledig 
of gedeeltelijk werden onderdrukt door het kapitalisme. 
blijkt het de Sowjet-macht en alléén de Sowjet-macht 
te zijn die een waarborg vormt voor de democratie. Dat 
wordt wel duidelijk uit de positie van de arbeidersklas<;e 
en de annste hoeren. En dat wordt ook duidelijk uit de 
posiLie van de vrouw. 

Maar de Sowjet-macht [C'idt de laat~te ])('slis~cnde strijd 
tot vrrnidi.t:i"g va11 rit· klassrn en tot cconomi~che l'll 

maatschappelijke gelijkheid. Aan dcmonatil', "'("lfs aan 

democratie voor hen die door hrt kapitali~me worden on
derdrukt, hijvoorlweld de vrouwt·n, !Jt·blu·" u•ij 11ict .t:r

ttoeg. 
De arbeidersbeweging van vrouwen stelt zirh de ~trijd 
voor de economische en maat<;chappclijkc .~C'Iijkhrid van 
de vrouw als hoofddoel, en niet alleen formele gelijkheid. 
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De vrouw hij maatschappelijk produktieve arbeid te be
trekken, haar uit de 'slavernij van het huishouden' te sleu
ren en haar te bevrijden uit haar ondergeschikte positie, 
afstompend en vcrnederend als deze is, met die eeuwige 
keuken en kind(•rkamcr, dat is de voornaamste taak. 

Dat is een langdurige strijd, die een fundamentele her
vnnuiug eist van maatsC'happclijkc strm·tnur en moraal. 
!\laar dcz(! strijd zal eindigen :lls het ("ommunisme de vol
ledige overwinning hedt behaald. 

·I· maart 1920 

Deel 40, b/.:. I!J":!/193. 



GROET AAN HET ALRUSSISCHE CONGRES 
VAN VROUWENAFDELINGEN 

IN DE GOEVERNEMENTEN 

Aan bet presidium van het Alrussische Congres 
van Leidsters van de Vrouwenafdelingen 

in de goevernementen 

G december 1920. 

Kameraden! Ik betreur het diep dat ]l('t mij niet is gelukt 

om uw congres te bezoeken. Ik ,-erzoek u om mijn op
rcrhtt> groeten en mijn beste \\'Cmt"n voor suçccs door te 

geven aan de deelneemsters en df"clncnwr~. 

De deelname van vrouwen a.m het \\Cl k in partij t•n 
Sowjet~ krijgt juist nu de oorlog i~ afgclopt•n t•n het vJc('d

zame organisatorische werk naar ik hoop voor langc 
tijd op de ,·oorgnmd i~ gckonH·n. CC"It g-ig:.mti~che be

tekenis. En hij dit werk moelen d(' \rouwen de hoofdrol 
spelen en dat zullen zij ook ongetwijfeld doen. 

De voor.titlcr van dC" Raad 

va11 \'olk~nllll!llÎ~.lri,~en 

W. Odjmw<t' (,\'. J.,·nin) 



DE INTERNATIONALE DAG 
VAN DE WERKENDE VROUW 

De belangrijkste en fundamentele trek van het bolsjewis
me en de Russische Oktober-revolutie is het betrekken bij 
de politiek van juist hen, die onder het kapitalisme het 
meest werden onderdrukt. Zij werden verstikt, zij werden 
bedrogen en zij werden beroofd door de kapitalisten, zo
wel onder de monarchie als in de burgerlijk-democratische 
republieken. Deze onderdrukking, dat bedrog en die bero
ving van arbeid a.."l.n het volk door de kapitalisten waren 
onvermijdelijk zolang de partiC'ulicrc eigendom van grond, 
fabrieken en bedrijven nog heerste. 

Het wezen van het bolsjewisme, het wezen van de Sow
jet-macht bestaat hierin dat bij de ontmaskering van de 
leugen en de schijnhei:ligheid van het burgerlijk democra
ti!!.me, hij de afsc~haffing van de pcuticulit~r<" eigendom van 
J.!;rond, fahri(~ken t~n bcdrijvl·n, th~ gPhelc !ilaatsmac-ht 
woult gC'"cmu:cntrccnl in de hantl<"n van de werkers en de 
uitgebuite massa's. Zij, deze massa's zelf, nemen de poli
tiek, d.w.z. de opbouw van een nif'uwe samenleving, in 
l'Îgcn hand. Dat is een moeilijke zaak, de ma!l~a's ?.ijn af
fW!llumpt Pil Vt~rstikt door het knpitalismc, maar een an-
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dere uitweg uit de loonslavernij en uit de slavernij van de 
kapitalisten bestaat niet en kan ook niet bestaan. 

En het betrekken van de massa's bij de politiek is on
mogelijk zonder ook de vrouwen bij de politiek te betrek
ken. Want het vrouwelijk deel van het mrnsclijk geslacht 
wordt onder het kapitalismt! dubhel onderdrukt. Arbeids
ter en boerin worden onderdrukt door het kapitaal en 
hovendien blijven zij zelfs in de met·st dt•uto<.·ratisrhe van 

de burgerlijke republieken ten f'erste ongelijkgercchtigd, 
want de wet get•ft hun geen gelijkheid met dt• man, en 
ten tweede - en dat is het belangrijkste - blijven zij 
steken in 'huisslavernij', blijven zij 'huisslavinncn' en wor· 
den zij verstikt door het uiterst onaanzienlijke, smerige, 
zware en afstompende Werk van de keuken en van de in~ 
dividuele huishouding in het algemeen. 

De bolsjewistische Sowjet-revolutie snijdt de wortels van 
onderdrukking en ongelijkheid van de vrouwen grondiger 
door dan enige partij of revolutie ter wereld heeft aan
gedurfd. Van de ongelijkheid tussen man en vrouw voor 
de wet is bij ons in Sowjet-Rusland geen spoor overge
hle\'en. De bijzonder schandelijke, laag bij de grondse en 
schijnheilige ongelijkheid in het huwelijks- en familierecht 
en de ongelijkheid met hetrekking tot het kind is door de 
Sowjet-macht volledig vernietigd. 

Dat is nog maar de eerste stap op wC'g naar de eman
cipatie van dt~ vrouw. 1\.faar nic·t fPn van de lmrgerlijk1~ 

republieken, zelfs niet de meest demncratisdw, heeft het 
ook maar gewaagd om 7.elfs die eC'rstc stap te zetten. Men 
durfde het niet aan uit vree~ voor 'd(• hC"iligC' partÎC"ulicrc 
eigendom'. 

De tweede en belangrijkste stnp is de afschaffing van 
de particuliere eigendom van grond, fabrieken en bedrij-
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ven. Daardoor en daardoor a1leen wordt de weg openge· 
legd voor de volledige en daadwerkelijke emancipatie van 
de vrouw, voor haar bevrijding uit de 'huisslavernij' via 
de overgang van de individuele huishouding naar de gro· 
Ie vermaatschappelijkte huishouding. 

Dit· overgang is moeilijk, want het gaat hier om de 
lu•rsdwpping van de diepst gewortt"ldt~ aanwt•nsels, dt~ 

vastgt·rnt•stt• en vcrstC'cndc 'orde', die t•igt·nlijk geC'n 'ordt'' 
is, ma;tr lmrharij en gehrck aan fatscK~n. T\'laar die over
gang is al ht•gonnt•n en wij zijn de nieuwe wt·g al opge
gaan. 

En op de Internationale Dag van dt~ Werkt•ndc Vrouw 
zullen er in alle landen ter wereld op talloze vcrgaderin
gen van arbeidsters begroetingen worden uitgesproken aan 
Sowjet-Rusland, dat begonnen is aan die ongehoord moei
lijke, maar grootse, de hele wereld omspannende en daad
werkdijk bevrijdende zaak. Er zullen stoutmoedige oproe
pen uitgaan om de moed niet te vcrliezen in het aange· 
zicht van de vcrwilderde en vaak beestachtige burgerlijke 
n.·actic. Hoc 'vrijer' of 'democratischer' een burgerlijk 
land is, des te erger gaat de bende van de kapitalisten te
kt·er tegen de revolutie van de arbeiders; cC'Il voorhedd 
daarvan is de dt~moeratisrhc rl"puhlick van de \'ercnigdc 
Statrn van Noord-Amerika. Maar de arhl'idcrs zijn al 
massaa.l ontwaakt. De imprrialisti!ó.dU' norlog heeft de 

slap!'udt•, half drnmt•mh• t•n Vt'l"'itanlt· m:•~"a's in :\nwrika. 
iu Europa t'll nok iu lwt acht<·r~t·hlt•\'C'II .\zii: tldiuitit·f 
t!tlt'll ntJIWakl'll. 

lid ij-; is in nlle uithoeken van df' wt>rt·ld gl"hroken. 
n,. lll'vrijdin.~ van dt• volkl'rt>n van hrt juk van hl"t 

imprrialisme en de hc\'l'ijding \':lil clr arhridrrs \':lil het 
juk v,u 1 lll't kapitaal gaat nustuithaar wrdt·r. Dt•zt· ?.aak 
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is vooruitgeholpen door tientallen en honderden miljoenen 
arbeiders en arbeidsters, boeren en boerinnen. En daarom 
zal deze zaak van de bevrijding van de arbeid van het 
juk van het kapitaal over de hele wereld zegevieren. 

4 maart 1921 

Deel ·1;!, bi;;. :lfiH-.'IiO. 



GROET AAN DE CONFERENTIE 
VAN VERTEGENWOORDIGSTERS 
VAN DE VROUWENAFDELINGEN 

VAN DE OOSTERSE VOLKEREN 

Tut mijn grote spijt maken dringende werkzaamheden het 
mij onmogelijk om aanwezig te zijn op uw conferentie. 
Ik zend u een hartelijke groet en wens u succes bij uw 
werk, in het bijzonder bij de voorbereiding van het op 
handen zijnde eerste Alrussische congres van partijloze 
\Touwen uit hel Oosten, dat, indien het correct wordt 
voorbereid en gehouden, zonder twijfel een enorme rol 
zal spelen in tie zaak van het ontwaken van het bewust
.:ij'' ,." tle organi.mtoriJche amu'l'11.duiting va11 de vrouwf'n 
uit l1d Omte11. 

De 'l'rawda' nr. '17 V<lll 

10 t~/Jril1921. 

/Ju1 4.1, bi:. 162. 



Uit: BIJ DE VIERDE HERDENKING 
VAN DE OKTOBER-REVOLUTIE 

Wat waren de voornaamste kenmerken en resten van de 

lijfeigenschap in Rusland in 1917? Dat waren de monar
chie, de standen, het grondbezit en grondgebruik, de posi
tie van de vrouw, de godsdiensten en de onderdrukking 
van de nationaliteiten. Xeem een willekeurige van deze 
'Augiasstallen' '0 , die overigens door alle ontwikkelde lan
den bij het voltrekken van hun burgerlijk-democratische 
revoluties 125, 250 en meer jaren geleden (in 16+9 in En

geland) in aanzienlijke mate intact werden gelaten, -
neem een willekeurige van deze 'Augiasstallen' en men 
zal zien, dat wij ze grondig gereinigd hebben. In slechts 

een tiental weken, te beginnen vanaf 25 oktober (7 no
\'ember) 1917 tot het uit elkaar jagen van de Constitue

rende Vergadering (5 januari 1918) hebben wij op dil 
gebied duizendmaal zoveel gepresteerd als de burgerlijke 

cl emoeraten en liberalen (de kadetten) en de kleinbur
gerlijke democraten (de mensjewiki en de sociaal-revolu

tionairen) in de acht maanden v,tn hun heerschappij. 
Deze lafaards, praatjesmakers, N·udssus- en Hamletfi

guren hebben met hun papieren zwaard in het rond gesla-
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gen zonder zelfs de monarchie te vernietigen! Wij hebben 
al het monarchistische uitvaagsel opgeruimd, zoals nog 
niemand dit ooit heeft gedaan. Wij hebben van het eeu
wenoude bouwsel van h('l st:mdenweZ{'fl geen steen op de 
andere gelaten (de meest vooraanstaande landen zoals En
geland, Frankrijk en DuiL~land hebben zich tot nu toe 
nog steeds niet van de resten van de ~tanden ontdaan!). 
De diepste \Vortcls van de standenmaatschappij, de over
blijfselen van het feodalisme en de lijfeigenschap bij het 

grondbezit, hebben we radicaal uitgeroeid. 'Men kan er
over discussiëren' (er zijn in het buitenland genoeg lite
rators, kadetten, 1nensjewiki e11 ~ociaal-H·voltttionairen om 
zich llH't dit soort discus~ie~ bezig te houden) wal er 'uit· 
cinddijk' uit d<-· agmris.chc <)lllvormLngcn v;~n de grote. Ok

tober-revolutie ''{~ voor~rhijn za.l komen. Het komt ons op 
het ogenblik niet uit aan deze discussies tijd te verliezen, 

want dit geschil en het totaal van de daarmee verband 
houdende zaken zal door onze strijd worden beslist. ~iet 

te betwisten valt evenwel dat de kleinburgerlijke demo
craten acht maanden ,lang met de landheren, de hoeUers 

\'an de tradities van de lijfeigenschap, 'compromissen aan
gingen', terwijl wij in enkele weken zowel deze landheren 
als hun tradities volkomen van het aangczirht van de Rus· 

~isdte a;trdc hebben weggevaagd. 
!\1cn neme de godsdienst, de rechteloosheid van de 

vrouw of de onderdrukking en de n·chtsongdijkheid van 

de niet-Russische nationaliteiten. Dat zijn allema:tl vraag
slukkrn van de burgerlijk-dC'mocratische revolutie. De filis
ters van de kl('inburgcrlijke demoeratic hC'bhen er acht 
maandt'n lang over gel){'kvccht; er ])l'sta,lt onder de meest 

\-'ooraanstaandl' landen ter wereld nil'l {·(·n Lmd, waar 
dcz<' vr;tagstukkcn in hurgerlijk-d<·mocralisclH· richting vol-
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komen zijn opgelost. Bij ons werden ze volkomen opgelost 
door de wetgeving van de Oktober-revolutie. Tegen de 
godsdienst streden we metterdaad en dit doen wij nog. 
Wij hebben alle niet-Russischc nationaliteiten hun eigen 
republieken of autonome gebieden gegeven. Er bestaat 
bij ons in Rusland niet zoiets gemeens, afschuwelijks en 
laaghartigs als de rechteloosheid of de rechtsongelijkheid 
van de vrouw, dit weerzinwekkende overblijfsel van de 
,lijfeigenschap en de MiddeJeeuwen, dat door de baat
zuchtige bourgeoisie en de stompzinnige, geïntimideerde 
kleine burgerij in alle landen ter wereld, zonder uitzon
dering, steeds weer in ere wordt hersteld. 

Dit aUes behoort tot de inhoud van de burgerlijk-demo
cratische revolutie. Anderhalve en tweeënhalve eeuw ge
leden beloofden vooraanstaande leiders van deze revolu
tie (of revoluties, indien men daarmee iedere nationale 
variëteit van dit ene algemene type bedoelt) de volken, 
dat de mensheid zou worden bevrijd van de middeleeuwse 
privileges, van de rechtsongelijkheid van de vrouw, van de 
staatkundige voorrechten van een bepaalde religie (of van 
de 'idee van de religie', van de 'religiositeit in het alge
meen'), van de rechtsongelijkheid van de nationaliteiten. 
Dit beloofden zij, maar zij kwamen deze beloften niet na. 
Die konden zij ook niet nakomen, omdat de 'eerbied' voor 
de ... 'heilige !larticuliere eigendom' hun dit verhinderde. 
Tijdens onze proletarische revolutie bestond deze vcr
vloekte 'eerbied' voor dit drievoudig vervloekte middel
eeuwse gedoe en voor deze 'heilige particuliere eigendom' 
niet. 

Geschreven op 4 okiober 1921. Deel 44, bi;;. 145-147 



Uit: OVER DE BETEKENIS 
VAN HET STRIJDBAAR MATERIALISME 

Tot slot zou ik nog een voorbeeld willen aanhalen, dat 
weliswaar niet het gebied van de filosofie, maar toch in 
ieder geval het gebied van de maatschappelijke vraagstuk
ken betreft, waaraan het tijdschrift 'Pod Znamenem 
Marksizma'31 eveneens aandacht wil besteden. 

Het is een van de voorbeelden waaruit blijkt hoe de 
moderne pseudowetenschap in werkelijkheid als gangma
ker van de grofste en weerzinwekkendste reactionaire op
vattingen optreedt. 

Onlangs zond men mij het tijdschrift 'Ekonomist'31 nr. 1 
{ 1922), uitgegeven door de XI de afdeling van het 'Rus-
sisch Technisch Genootschap'. De jonge communist die mij 
dit tijdschrift stuurde (waarschijnlijk had hij geen ûjd 
gehad zich van de inhoud ervan op de hoogte te stellen), 
was zo onvoorzichtig geweest zich er buitengewoon waar
derend over uit te laten. In werkelijkheid is het tijdschrift 
-- ik weet niet in hoeverre dit bewust is - een or
gaan van moderne, zich natuurlijk in de toga van de we
tenschap, van het democratisme enz. hullende aanhangers 
van de lijreigenschap. 



W.I. LBNIN 

Een zekere heer P. A. Sorokin publiceert in dit tijd
schrift een omvangrijk, zogenaamd 'sociologisch' onder
zoek, getiteld 'Over de invloed van de oorlog'. Het geleer
de artikel wemelt van geleerde verwijzingen naar de 'so· 
ciologische' werken van de schrijver en van zijn talrijke 
buitenlandse Ieraren en collega's. Zijn geleerdheid ziet er 
als volgt uit: op blz. 83 lees ik: 

'Op de 10.000 huwelijken in Petrograd komen op het 
ogenblik 92,2 echtscheidingen voor -een fantastisch aan
tal -, waarbij van de 100 ontbonden huwelijken er 51,1 
korter dan een jaar duurdenj 11% duurde korter dan een 
maand, 220/0 korter dan twee maanden; 41% korter dan 
drie tot zes maanden en slechts 26% langer dan zes maan
den. Deze cijfers tonen aan, dat het moderne wettige 
huwelijk een vonn is, die in werkelijkheid buitenechtelijke 
relaties maskeert en die liefhebbers van "galante avontu
ren" de mogelijkheid verschaft hun lusten "op wettige 
wijze" te bevredigen.' ('Ekonomist' nr. 1, blz. 83.) 

Het lijdt geen twijfel dat zowel deze heer als ook het 
'Russisch Technisch Genootschap', dat het tijdschrift uit
geeft en daarin zulke beschouwingen opneemt, zich tot de 
voorvechters van de democratie rekenen en het als een 
grote belediging zouden beschouwen als men hen bij de 
naam zou noemen die zij in werkelijkheid verdienen, nl. 
aanhangers van de lijfeigenschap, reactionaire, 'gediplo
meerde lakeien van het papendom'. De geringste kennis 
van de wetgeving in burgerlijke landen op het gebied van 
huwelijk, echtscheiding en buitenechtelijke kinderen, 
evenals van de feitelijke stand van zaken in dit opzicht, 
laat ieder die zich voor dit vraagstuk interesseert zien, dat 
de moderne burgerlijke democratie zelfs in de meest de
mocratische burgerlijke republieken hierin ten aanzien 
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van de vrouw en ten aanzien van de buitenechtelijke kin
deren een pleitbezorgster van de lijfeigenschap blijkt te 
zijn. Dit belet de mensjewiki, de sociaal-revolutionairen 
en anarchisten, alsmede alle dienovereenkomstige partijen 
van het Westen natuurlijk niet te blijven schreeuwen over 
de democratie en de schending daarvan door de bolsje
wiki. In werkelijkheid is juist de bolsjewistische revolutie 
de enige consequent democratische revolutie waar het 
vraagstukken als huwelijk, echtscheiding en de positie van 
de buitenechtelijke kinderen betreft. En dit is een vraag
stuk, dat de bCjlangen van meer dan de helft van de be
voJking in elk land rechts-treeks raakt. Pas de bolsjewisti
sche revolutie heeft, ondanks het grote aantal daaraan 
voorafgegane, zich democratisch noemende burgerlijke re
voluties, in dit opzicht voor het eerst een vastberaden 
strijd gevoerd, een strijd tegen reactionaire, aan lijfeigen
schap herinnerende toestanden, alsook tegen de gebruike
lijke huichelarij van de heersende en bezittende klassen. 

Wanneer de heer Sorokin 92 echtscheidingen op 10.000 
huwelijken een fantastisch aantaJ vindt, rest ons slechts 
te veronderstellen dat de schrijver Of in een of ander van 
de buitenwereld afgesloten klooster heeft geleefd, aan het 
bestaan waarvan nauwelijks iemand zal geloven, Of dat 
deze schrijver ten gerieve van de reactie en de bourgeoisie 
de waarheid verdraait. Ieder die ook maar enigszins op 
de hoogte is van maatschappelijke verhoudingen in bur
gerlijke landen weet dat het werkelijke aantal feitelijke 
(natuurlijk niet door de kerk en de wet gesanctioneerde) 
echtscheidingen overal onvergelijkdijk veel groter is. 
Rusland onderscheidt zich in dit opzicht van de andere 
landen alleen door het feit dat zijn wetten de huichelarij 
en de rechteloze positie van de vrouw en haar kind niet .. 
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sanctioneren, maar openlijk en in naam van de staatsmacht 
aan iedere huichelarij en rechteloosheid systematisch de oor
log verklaren. Een marxistisch tijdschrift zal ook tegen 
dit soort moderne 'beschaafde' aanhangen van de lijfei
genschap strijd moeten voeren. 

Waarschijnlijk ontvangt bij ons een niet gering aantal 
van deze lieden zelfs geld van de staat en geven zij in 
staatsdienst voorlichting aan de jeugd, hoewel hun ge· 
schiktheid hiervoor niet groter is dan notoire kinderver
krachters voor de rol van opvoeders aan onderwijsinrich
tingen voor jonge kinderen. 

De arbeidenklasse in Rusland heeft de macht weten te 
veroveren, maar zij heeft nog niet geleerd die te gebrui
ken, anders zou zij dergelijke demagogen en •leden van 
geleerde genootschappen reeds lang geleden op hoffelijke 
wijze naar de landen van de burgerlijke 'democratie' heb
ben weggebonjourd. Daar zijn dergelijke apostelen van de 
Hjfeigenschap precies op hun plaats. Zij zal het wel leren, 

als ze maar wiJ. 

12.III.1922 

Deel 45. blz. 31.33. 



AAN DE CONFERENTIE VAN PARTIJLOZE 
ARBEIDSTERS EN BOERINNEN VAN MOSKOU 

EN HET GOEVERNEMENT MOSKOU13 

Waarde kameraden! Ik dank u hartelijk voor uw goede 
wensen en uw begroeting. Het spijt mij bijzonder dat ik 
niet pcrsomllijk aanwezig kan zijn. 

Ik feliciteer u met de vijfde verjaardag van de revolu
tie en ik wens het congres alle mogelijke success toe. 

Uw Lenin 

6 november 1922 
Deel 45, bt:. 269. 



Bijlage 

Clara Zetkin 

Uit: Herinneringen aan Lenin 



UIT MIJN NOTITIEBOEK 

Kameraad Lenin heeft het meer dan eens met mij ge
had over het vrouwenvraagstuk. Hij hechtte klaarblijke
lijk grote betekenis aan de vrouwenbeweging als een we
zenlijk onderdeel van de massabeweging, dat onder be
paalde omstandigheden het beslissende onderdeel kan 
worden. Het spreekt vanzelf dat de volledige maatschap
pelijke gelijkgerechtigdheid van de vrouw voor hem de 
grondslag vormde die voor een communist volkomen bui
ten kijf staat. 

Ons eerste lange gesprek over dit onderwerp vond in de 
herfst van 1920 plaats in Lenins grote werkkamer in het 
Kremlin. Lenin zat aan zijn met papieren en boeken over
dekte bureau. hetgeen erop duidde dat hij aan het werk 
was, maar clan zonder 'geniale wanorde'. 

'Wij moeten onherroepelijk een machtige vrouwenbe· 
weging in het Jevcn roepen op een duidelijke, vastomlijn
de theoretische grondslag,' begon hij, nadat hij mij had 
begroet. 'Zonder een marxistische theorie kan er geen 
goede praktijk zijn, dat is duidelijk. Wij communisten 
hebben in dat vraagstuk behoefte aan de grootst mogelijke 
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principiële zuiverheid. We moeten ons scherp aftekenen 
tegen alle andere partijen. Het is jammer maar waar, 
maar, het is ons Tweede Internationale Congres3.. helaas 
niet gelukt om het vrouwenvraagstuk te behandelen. Het 
werd wel aan de orde gesteld, maar het is niet gelukt 
om een bepaald en duidelijk omlijnd standpunt in te ne· 
men. De zaak is in een commissie blijven hangen. Deze 
moet een resolutie, stellingen en een vaste lijn uitwerken. 
Tot nu toe echter is het werk maar slecht opgeschoten. U 
moet helpen.' 

Ik had van anderen ook al gehoord wat Lenin mij nu 
vertelde en ik sprak er mijn verwondering over uit. Ik 
was vol geestdrift over alles wat de Russische vrouwen 
tijdens de revoJutie hadden verricht, van alles wat zij de
den voor de verdediging en de verdere ontwikkeling 
ervan. Wat de positie en de activiteiten van de vrouwelij
ke kameraden in de bolsjewistische partij betrof, leek het 
mij dat de partij in dit opzicht bepaald voorbeeldig was. 
Zij alleen venchafte de internationale communistische 
vrouwenbeweging waardevolle, goed opgeleide en beproef· 
de krachten, die gelijktijdig ook als groots historisch voor
beeld dienden. 

'Dat is waar en het is ook heel goed,' merkte Lenin 
met een lichte glimlach op. 'In Petrograd, hier in Mos
kou, in de steden en in de verafgelegen industriecentra, 
hebben de proletarische vrouwen zich tijdens de revolutie 
5Chiuerend gedragen. Zonder hen hadden wij niet kunnen 
winnen. Of nauweJijks. Dat is mijn mening. Wat een 
moed hebben ze aan de dag gelegd en hoe moedig zijn 
zij ook nu! Maakt u zich eens een voorstelling van het 
lijden en de nood die zij moeten dragen. Maar zij houden 
vol, zij houden vol omdat zij de Sawjets willen verdedi-
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gen, omdat zij vrijheid en communisme wil:Ien. Ja, onze 
arbeidsters zijn geweldig. Het zijn klassestrijdsters. Zij ver
dienen bewondering en liefde. Overigens moet ik erkennen 
dat zedfs de "kadetten"-dames tijdens de strijd tegen ons 
in Petrograd meer moed aan de dag hebben gelegd dan 
de junkers.~5 

Het is waar, wij hebben betrouwbare, verstandige en 
onvermoeibaar actieve communistes in onze partij. Die 
zouden verantwoorde1ijke posten kunnen bekleden in de 
Sowjets, de uitvoerende comités, in de volkscommissaria
ten en andere instellingen. Velen van hen werken dag en 
nacht in de partij, onder de arbeiders- en boerenmassa's 
of in het Rode Leger. Dat is uitermate waardevol voor 
ons. En het is ook belangrijk voor de vrouwen over de 
hele wereld, omdat het getuigt van de mogelijkheden van 
de vrouwen en van de grote waarde die hun werk voor 
de samenleving heeft. De eerste proletarische re\'olutie 
opent met recht de weg naar de volledige maatsch.tppc
lijk<" g<"lijkgerechtigclhcid van de vrouw. Zij liquidcNt 
lllC'cr vooroordelen dan een lu·le stap<"! literatuur ovN dr 
gelijkgerechtigdheid van de vrouw. Maar los daarvan ht'h
b<"u wij nog steeds geen internationale communistischr 
vrouwenl}('wcging en dat moeten wij toch zien te he~i· 
k('n, koste wat hrt kost. Wij moeten onmiddrUijk aan de 
~lag om die op te richtt"n. Zonder 70'11 hewrging is het 
wt"rk \":lil onzr I nternationalt" t"ll \",lil dr \"l"rsdtillende 

part i jt'n nÎt"t volledig en Zill h('t ook nooit wonlrn. En ontt 
rrvolutionairr arheid mOf't in zijn gt-heel worden \"t"rrirht. 
\'~·rtrlt u N"llS hO(' d1• ;r.akrn ervonr st.tan hij hrt ronuuu-
11i,ti,dw w1·rk in hrt lmi!rnla.nd.' 

J·:u ik ht•gnn lt" Vf'rtt"llt•u wat ik wÎ~I hij t.lt- tnrmnaligr 
"""kke <'11 onregelmatige ronta<"ten tus.'it'n clr p;Lrtijen die 
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zich bij de Komintern hadden aangesloten. Lenin luister~ 
de aandachtig, licht voorovergebogen, zonder tekenen van 
verveling, ongeduld of vermoeidheid en hij volgde zeUs 
bijzonderheden van het tweede plan met gespannen aan
dacht. Ik ken niemand die beter kon luisteren dan hij en 
die in het beluisterde sneller orde wist te scheppen en 
verband tussen de zaken wist te aeggen. Dat was duidelijk 
uit de korte, altijd heel precieze vragen die hij tijdens 
mijn verhaal van tijd tot tijd stelde en aan de manier 
waarop hij later op een of andere bijzonderheid van het 
gesprek terugkwam. Lenin maakte een paar aanteke.nin· 
gen. 

Natuurlijk praatte ik uitennate uitvoerig over de stand 
van zaken in Duitsland. Ik vcrtelde hem dat Rosa (Luxem
burg. Vert.) g.rote betekenis hechtte aan het betrekken 
van zoveel moge1ijk vrouwen bij de revolutionaire strijd. 
Toen de communistische pal"tij werd opgericht drong 
Rosa aan op de uitgave van kranten die gewijd waren 
aan de vrouwenbeweging. Toen Leo Jogiches tijdens onze 
laautc ontmoeting - anderhalf etmaal voor hij werd ver
moord - het werkplan voor onze partij met mij besprak, 
droeg hij mij verschillende taken op, waaronder ook het 
plan voor organisatorisch werk onder de werkende vrou· 
wen. En a:l op haar eerste illegale conferentie hield de 
partij zich met dit vraagstuk bezig. De vóór en tijdens de 
oorlog naar voren gekomen geletterde en ervaren vrou
welijke agitatoren en leidsters waren zonder uitzondering 
vrijwel allemaal in de sociaal-democratische partijen van 
beide types gebleven en hielden de in beweging geraakte 
mas.~a's van arbeidsters in hun ban. Maar ook onder de 
vrouwt>n vormde zich ecu kleine kern van energieke en 
zelfopofferende kameraden, die deelnamen aan het hele 
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werk en de hele strijd van onze partij. De partij zelf was 
al bezig aan de organisatie van planmatige activiteit on
der de werkende vrouwen. Dat was natuurlijk allemaal 
slechts een begin, maar het was tenminste een goed begin. 

'Niet slecht, helemaal niet slecht,' zei Lenin, 'de ener
gie, de zeiropoffering en de inspiratie van de communisti
sche vrouwen, hun moed en wijsheid in de illegale of half
illegale periode bieden een uitstekend perspectief voor 
de ontwikkeling van het werk. In de groei van de partij 
en in haar macht om de massa's te betrekken bij de orga
nisatie van acties zit veel goeds. Maar hoe staat het bij 
deze kwestie met het begrip van de grondslagen en de in
structies aan de kameraden? Dit is immers van beslissende 
betekenis bij het werk onder de massa's. Ik kan er nu niet 
zo vlug op komen wie het heeft gezegd, maar "om groot
se dingen te verrichten is inspiratie nodig". Wij en de ar
beiders van de hele wereld staan voor de taak om werke
lijk grootse dingen te verrichten. Dus, wat inspireert uw 
kameraden, de proletarische vrouwen, in Duitsland? Hoe 
staat het met hun proletarische klassebewustzijn? Is hun 
belangstelling en hun activiteit geconcentreerd op de po
litieke eisen van het moment? Waarop zijn hun gedachten 
geconcentreerd? 

Van Russische en Duitse kameraden heb ik daarover 
vreemde dingen gehoord. Dat moet ik u vertellen, Er is 
mij verteld dat een begaafde communiste in Hamburg een 
krant voor prostituées ui,tgeeft en ernaar streeft om hen te 
organiseren voor de revolutionaire strijd. Rosa is als com
muniste op menselijke wijze opgetreden toen zij in een 
artikel opkwam voor de prostituée, die wegens een of an
dere overtreding van de politieverordening in verband met 
haar beroep in de gevangenis belandde. Zij verdienen me-
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deleven, die dubbele slachtoffers van de burgerlijke maat
schappij. Slachtoffers in de eerste plaats van het vervloek
te systeem van de particuliere eigendom en dan nog eens 
van die vervloekte zedelijke schijnheiligheid. Het is duide
lijk dat alleen een grofbesnaard en kortzichtig persoon in 
slaat is om dat te vergeten. Maar begrip is één ding -
hoe zal ik het uitdrukken? - de organisatie van de p.ro
stituées a.Js een bijzondere revo1utionaire strijdafdeling en 
het uitgeven van een beroepsorgaan voor hen is iets heel 
anders. Zijn er dan in Duitsland geen indwtriearbeidsters 
meer die georganiseerd moeten worden, voor wie een 
krant zou moeten bestaan en die onherroepelijk betrokken 
moeten worden bij uw strijd? Het gaat hier om een zie
kelijke afwijking. Dat doet me sterk denken aan de lite
raire mode, die elke prostituée in de mal van een zoete
lijke madonna giet. Natuurlijk is de wortel hier wel ge· 
zond: maatschappelijk medeleven en verontwaardiging 
over de zedeJijke hypocrisie van de geachte bourgeoisie. 
Maar dat gezonde beginsel is aangevreten door een bur
gerJijke mentaliteit en is geperverteerd. Overigens stelt de 
prostitutie ons ook hier nog voor heel wat moeilijke taken. 
De prostituée te doen terugkeren naar het maatschappe4 

lijk werk en een plaats voor haar vinden in de maatschap· 
pij, daar komt het op aan. Maar bij de huidige stand van 
onze economie en gezien de omstandigheden is het moei
lijk en gecompliceerd dit te verwezen.lijken. Het is een on
derdeel van het vrouwenvraagstuk dat na het bevechten 
van de staatsmacht door het proletariaat i.n volle omvang 
voor ons oprijst en om een oplossing vraagt. Bij ons in 
Sowjet-Rusland hebben wij daar nog heel wat mee te stel
len. Maar laten we terugkeren naar uw persoonlijke bele
venissen in Duitsland. De partij mag onder geen enkele 
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voorwaarde rustig toekijken bij dergelijke ongeregelde acti
viteiten van de leden. Dat schept verwarring en versplin
tert de krachten. En u, wat hebt u zelf gedaan om dat te 
verhinderen?' 

Maar voordat ik kon antwoorden veiVolgde Lenin: 
'De lijst van jullie fouten is nog niet ten einde, Clara. 

Er is mij verteld dat er op Jees- en discussieavonden met 
werkende vrouwen voornamelijk problemen op het gebied 
van seks en huwelijk worden behandeld. Dat zou het 
voorwerp van de grootste belangstelling zijn bij de poli
tieke scholing en het voorlichtingswerk. Toen ik dat hoorde 
kon ik mijn oren niet geloven. De eerste staat van de pro
letarische dictatuur strijdt tegen de contrarevolutionairen 
van de hele wereld. De toestand in Duitsland zelf vereist 
de grootst mogelijke aaneengeslotenheid van alle revolu
tionaire proletarische krachten om zich te verdedigen te
gen de steeds verder oprukkende contrarevolutie. En de 
actieve communistes houden zich bezig met problemen 
van seks en huwelijk en met huwelijksvormen in heden, 
verleden en toekomst! Zij beschouwen het als hun hoogste 
plicht om de werkende vrouw op dat gebied voor te lich
ten. Volgens zeggen maakt de brochure ener Weense com
muniste over dit onderwerp nogal opgang. Wat is dat een 
onzinnig boekje! Wat daarin juist is, hebben de arbeiders 
allang bij Bebel gelezen. Maar dan niet in de vorm van 
een houterig schema, zoals in die brochure, maar in de 
vorm van pakkende agitatie, vol aanvallen op de bur
gerlijke samenleving. Het vermelden van de theorie van 
Freud moet er een zogenaamd "wetensrhappclijk" tintje 
aan geven, maar toch is het amateuristisch geklungel. De 
theorie van Freud is nu ook al zo'n modeverschijnsel ge
worden. Ik sta wantrouwend tegenover die seksuele theo-
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rieën, die worden uiteengellet in artikelen, vecslagen, bro· 
chures en dergelijke, om kor·t te gaan in die speciale lite· 
ratuur die weelderig is gaan gedijen op de goed bemeste 
ondergrond van de burgerlijke samenleving. Ik heb geen 
vertrouwen in mensen die voortdurend en altijd door sek· 
suele vraagstukken worden geabsorbeerd als een Indiase 
fakir door de bespiegeling van zijn navel. Het lijkt me 
toe dat die overvloed aan seksuele theorieën die voor 
het grootste deel een hypothese zijn en dan nog vaak een 
willekeurige ook, voortvloeien uit een persoonlijke behoef· 
te. Uit een drang om jegens de burgennoraal het eigen 
abnannale of buitengewone seksuole leven te rechtvaardi
gen en om tolerantie te vragen voor zichzelf. Die gemas
keerde hoogachting voor de burgerlijke moraal vind ik 
net zo walgelijk als het willekeurig snuffelen in seksuele 
vraagstukken. Hoe rebels en revolutionair die bezigheid 
ook lijkt toch is ze als puntje bij paaltje komt volledig 
burgerlijk. Het is een bijzonder geliefde bezigheid bij 
intellectuelen en hun omgeving. In de partij, onder het 
klassebewuste en strijdende proletariaat, is daaiVoor geen 
plaats.' 

Hier liet ik de opmerking vallen dat seksuele vraag
stukken en huwelijksproblemen onder de heerschappij v:an 
de particuliere eigendom en de burgerlijke orde de bloei 
veroorzaken van pluriforme taken, conflicten en noden 
onder de vrouwen uit alle klassen en lagen. De oorlog en 
de gevolgen ervan hadden de conflicten en de noden der 
vrouwen, die vroeger juist hadden bestaan op het gebied 
van de seksuele betrekkingen, bijzonder toegespitst. De 
problemen die vroeger voor de vrouw verborgen waren 
gebleven kwamen nu aan de oppervlakte. Daarbij kwam 
nog de atmosfeer van de begonnen revolutie. De wereld 
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van oude gevoelens en gedachten schudde op zijn grond
vesten. Vroegere maatschappelijke verbindingen verzwak
ten en braken af. Er ontstonden kiemen van nieuwe, nog 
niet gevormde ideologische voorwaarden voor de inter
menselijke betrekkingen. De belangstelling voor deze vraag
stukken werd verklaard vanuit de behoefte om duide
lijkheid te verkrijgen over de toestand, vanuit de behoef
te aan een nieuwe oriëntatie. Daarin kwam ook de reactie 
tot uiting tegen de perversies en het bedrog van de bur
gerlijke maatschappij. De vormveranderingen in huwelijk 
en gezin in de loop der geschiedenis, afhankelijk van de 
economie, vormden een geschikt middel om uit de geesten 
van de werkende vrouwen alle vooroordelen over de eeu
wigheid van de burgerlijke maatschappij te verjagen. Een 
historisch-kritische benadering zou moeten overgaan in 
een onderverdeling van de burgerlijke structuur, in een 
ontmaskering van het wezen ervan en van de door haar 
ontstane gevolgen, waaronder ook het brandmerken van 
de leugenachtige seksuele moraal. Alle wegen leiden naar 
Rome. Elke marxistische analyse betreffende een belang
rijk onderdeel van de ideologische bovenbouw van de sa
menleving en van een belangrijk maatschappelijk verschijn
sel, moest leiden tot de analyse van de burgerlijke struc
tuur en de basis ervan, d.w.z. de particuliere eigendom, 
en elke analyse van dien aard moest tot de conclusie lei
d('ll cL1.t 'Carthago verwoest moel worden.' 

Glimlachend schudde Lenin zijn hoofd. 
'Zo zo! U zit als een advocaat uw kameraden en uw 

parlij Ie wrdcdigcn! !'Jatuurlijk is wat u :l'..t"gl waar. Ma.a.r 
voor de in Duitsland gemaakte fout kan dat in het beste 
geval gelden als een excuus, maar niet als een rechtvaar
diging. Een fout is en blijft een fout. Kunt u mij de plech

,_." 
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tige verklaring geven dat bij de lezingen en discussies de 
vraagstukken van de seksualiteit en het huwelijk wor
den bekeken vanuit het standpunt van een beproefd, le
vend historisch materialisme? Want dat veronderstelt im
mers een veelzijdige en diepgaande kermis plw een uiterst 
helder marxistisch begrip van dit enorm omvangrijke ma
teraal. Waar haalt u daarvoor op het ogenblik de krach
ten vandaan? Als die beschikbaar waren, dan zou het 
niet kunnen gebeuren dat een brochure als die, welke ik 
heb genoemd, gebruikt zou kunnen worden als studiema
teriaal op lees -en discussieavonden. Die brochure wordt 
aanbevolen en verspreid inplaats van dat ze wordt bekri
tiseerd. En waar zal uiteindelijk die onbevredigende, on
marxistische beoordeling van het vraagstuk toe leiden? 
Hiertoe: dat de vraagstukken van seksualiteit en huwelijk 
niet worden opgevat als onderdelen van het voornaamste 
maatschappelijke vraagstuk. Integendeel, het grote maat
schappelijke vraagstuk begint dan zelf een onderdeel te 
lijken, een aanhangsel van het seksuele vraagstuk. Het 
belangrijkste wordt dan naar de achtergrond gedrongen 
als iets van het tweede plan. Dat is niet alleen schadelijk 
\·oor de duidelijkheid in dit vraagstuk, maar het verduis
tert in het algemeen het denken en het versluiert het klas
sebewustzijn van de werkende vrouw. 

Daarbij komt nog een bepaald niet overbodige opmer
king. De wijze Salomo heeft al gezegd: alles op zijn tijd. 
Vertelt u mij alstublieft eens of het thans de tijd is om 
de arbeidsters maandenlang bezig te houden met hoe je 
bemint of bemind wordt, hoe men het hof maakt en hoe 
men hofmakerij moet opvatten? En dan natuurlijk in 
heden, verleden en toekomst, bij verschillende volkeren. 
En dat wordt dan later vol trots historhwh materialisme 
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genoemd. Nu moeten alle gedachten van de werkende 
vrouwen won!rn gericht op de proletarische revolutie. 
Die zal ook het fundament leggen voor een daadwerkelij
ke venn.ieuwing van de huwe'lijks.~ituatic en va.n de betrek
kingen tussen de geslachten. Maar nu komen er met recht 
andere problemen op dan de huwelijksvormen bij de Au
straalnegers en de huwelijken binnen de familie in de 
Oude We1-eld. Op de agenda van het Duitse proletariaat 
plaalst de geschiedenis net als vroeger het vraagstuk van 
de Sowjets, van de vrede van Versailles1'1 en de invloed 
daa1van op de massa's van de vrouwen, het vraagstuk van 
de werkloosheid, de dalende lonen, de belastingen en ve
le andere. Om kort te gaan: ik blijf bij mijn mening dat 
die methode van voorlichting op het gebied van politiek 
en maatschappij onjuist is, absoluut onjuist. Hoe hebt 
u kunnen zwijgen? U had daar uw eigen gezag tegen
over moeten stellen.' 

Ik l<'gde mijn verhitte \'I'Îend uit dat ik geen gelegen
heid \'OOrbij had laten gann om de leidinggevende vrou
welijke kameraden te bekritiseren en tegen hen in te gaan 
en ook om op verschillende plaatsen op te treden. Maar 
hij wist toch ook wel dat een profeet in eigen land en in 
eigen familie niet wordt geëerd. Door mijn kritiek had 
ik de verdenking op me gdadt~n d.u t•r 'in mij nog kradl
tige overblijfselen aanwezig waren van een soriaal-demo
e.ratisell !>landpunt en oudenvcts filisll'rdonl·. ~[aar uil

rimielijk was die kritiek niet tevergeefs geweest. De pro
hlem<'n rond seksualiteit en huwelijk stoudf"n niet langer 
<·eulraal in de gesprf'k~grocpen c-n op de discussieavon
dl'u. 

l.c·nin p.aklt· d~· d.raad van zijn ged.adllt'U wt•t•r op. 
'Ik Wf'rt hrt. ik wef't het,' 7.f"i hij. 'in verband daal-
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mee word ik zelf ook al verdacht van filisterdom. Maar 
daar blijf ik rm:tig onder. Die geelgebekte jonge vogels, 
die nog maar net uit het ei van de burgerlijke opvattin· 
gen zijn sckropen, zijn altijd zo verschrikkelijk verstan
dig. Daar moeten we ons bij neerleggen, maar wij zijn 
niet van plan om onszelf te "corrigeren". De jeugdbe
·weging lijdt ook al aan het moderne ter discussie stellen 
van de seksualiteit en aan de bovenmatige overdrijving 
daarvan.' 

Lenin legde een ironische klemtoon op het woord 'mo
dern', net of hij zich er meteen van afmaakte. 

'Naar mij wordt verteld is het seksuele vraagstuk ook 
een geliefd studieonderwerp in uw jeugdorganisaties. Er 
wordt gezegd dat er over dat vraagstuk maar nauwelijks 
voldoende sprekers te vinden zijn. Dat is schandalig en 
bijzonder schadelijk voor de jeugdbeweging en nog bij
zonder gevaarlijk ook. Die zaak kan gemakkelijk bijdra
gen tot een bovenmatige opwekking en prikkeling van het 
geslachtsleven bij bepaalde penonen en het kan leiden 
tot verspilling van de gezondheid en de kracht van de 
jeugd. U moet ook dat verschijnsel bestrijden. Tussen de 
vrouwenbeweging en de jeugdbeweging zijn immen heel 
wat raakpunten te vinden. Onze vrouwelijke kameraden 
moeten overad planmatige activiteiten ontwikkelen, teza
men met de jeugd. Dat verheft hen en brengt hen van 
de wereld van het individuele moederschap naar de we
reld van het maatschappelijke moederschap. Er moet on
herroepelijk worden gewerkt aan elk ontwaken van het 
maatschappelijke leven en de arbeid van de vrouw, zo
dat zij de nauwe kring van hun kleinburgerlijke, indivi
dualistische huis- en gezinspsychologie kan ontgroeien. 
Maar dat terzijde. 
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Ook bij ons houdt een aanzienlijk deel van de jeugd 
zich bezig met een "revisie van het burgerlijke begrip en 
de burgerlijke moraal" in seksuele vraagstukken. En ik 
moet eraan toevoegen dat het hier inderdaad gaat om 
een aanzienlijk deel, het beste, meest belovende deel van 
de jeugd. De zaak is precies zoals u zoëven hebt aange
duid. In de sreer van de nasleep van de oorlog en de be
gonnen revolutie gaan de oude ideologische waarden on
der en verliezen zij hun bindende kracht. De nieuwe waar
den kristalliseren zich langzaam uit, hetgeen met veel 
strijd gepaard gaat. De opvattingen over de intermense
lijke verhoudingen, over de man en vrouw, worden re
volutionair, en ook de gevoelens en gedachten worden re· 
volutionair. Tussen het recht van de persoonlijkheid en 
het recht van het collectief, dus ook tussen de verplich
tingen van de personen komen nieuwe scheidslijnen te 
lopen. Dat is een langzaam en dikwijls bijzonder pijnlijk 
proces van ondergang en geboorte. En dat allemaal beert 
een raakvlak met de seksuele relaties het huwelijk 
en het gezin. Het verval, de verrotting t"ll het 
vuil van het burgerlijk huwelijk. met zijn moeilijke 
ontbindbaarheid, met zijn vrijheid voor de man en sla
vernij voor de vrouw, de schandelijke leugenachtigheid 
van de seksuele moraal en de verhouclingt"n tusst"n dt" ge
slachten vervult de hrste mensen met et"n ge\'Ot"l \'<llt die
pe walging. 

Het juridis<'hl' juk van dt" hurgerlijkr stnat van hu
welijk rn ge;,in Vt"rergt"Jt het kwaad €"11 verst·herpt de 
<·tmflictrn. Dat j,. het juk van "de heiligt• partÎ<"tllit're ei
grndnm'". nie heiligt veilheid. laaglu·id {'IJ smerigheid. 
llr-t t'Oil\"t'lltinut"le hedrog \"illl de "onll'lijke'' burgerlijke 
'amenleving vult de rest aan. De mensen komen in op-
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stand tegen de heersende laagheid en pcrvertcring. En in 
deze tijd_. nu machtige staten ten onder gaan, nu de oude 
verhoudingen van de heerschappij worden verbroken, 
nu een hele samenleving begint te verdwijnen, in dit 
tijdperk zijn de gevoelens van de individuele mens aan 
snelle veranderingen onderhevig. De opzwepende dorst 
naar variatie in de genietingen krijgt al snel een onstuit
bare kracht. De vormen van het huwelijk en van de re
laties tussen de geslachten in burgerlijke zin geven al 
geen bevrediging meer. Op het gebied van het huwelijk en 
de seksuele relaties nadert een revolutie, die in harmonie 
is met de proletarische revolutie. Het is begrijpelijk dat 
de hierdoor op de agenda geplaatste verwarrende verwe
ving van vraagstukken zowel de vrouwen als de jeugd diep
gaand bezighoudt. Want zowel de ene als de andere 
groep lijdt bijzonder hevig onder de huidige wanorde 
op het gebied \·an de seksuele relaties. En de jeugd komt 
daar met de bij de leeftijd behorende stormachtigheid 
tegen in opstand. Niets zou schijnheiliger zijn dan te be
ginnen het ascetisme van een monnik onder de jeugd te 
prediken, met de heiligheid van de smerige burgerlijke 
moraal. Maar het is ook nauwelijks goed te noemen èat 
in deze jaren de seksuele vraagstukken, die al zo sterk 
naar vc1ren kClmen uit natuurlijke oorzaken, centraal wor
den gesteld in de psyche van de jeugd. De gevolgen zul
len dan bepaald noodlottig zijn. 

De \"f'l"dnderde houding van de jeugd ten opzichte van 
de vraagstukken aangaand(' het geslachtsleven is natuurlijk 
"principieel'' en steunt zogenaamd op een theorie. Heel 
wat mensen noemen hun standpunt "revolutionair" en 
"communistisch". Zij denken oprecht dat dit ook werkelijk 
zo is. Maar mij, grijsaard als ik hen, kunnen ze daar niet 
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mee imponeren. Hoewel ik allerminst een duistere asceet 
ben, komt die zogenaamde "nieuwe seksualiteit" van de 
jeugd en vaak ook van volwassenen mij toch tamelijk 
vaak zuiver burgerlijk voor, een variëteit van het goede 
oude burgerlijke bordeel. Dat heeft allemaal niets te ma
ken met de vrije liefde zoals wij communisten die opvat
ten. U kent natuurlijk de befaamde theorie dat in de 
communistische samenleving de bevrediging van de ge
slachtsdrift en van de behoefte aan liefde even simpel en 
onbelangrijk zou zijn als het drinken van een glas water. 
Door die theorie van "het glas water" is onze jeugd in 
je reinste razernij vervallen. Die theorie is vele jongens 
en meisjes al noodlottig geworden. De aanhangers ervan 
beweren dat dit een marxistische theorie zou zijn. Dank u 
hartelijk voor een "marxisme", dat alle verschijnselen en 
veranderingen in de ideologische bovenbouw van de sa
menleving direct, rechtlijnig en uitsluitend afleidt uit de 
economische onderbouw. Zo simpel ligt de zaak helemaal 
niet. Een zekere Friedrich Engels heeft die waarheid, die 
te maken heeft met het historisch materialisme, allang vast
gesteld. 

Ik hesehouw de befaamde theorie van "het glas water" 
:•hsoluut niC't al!i marxistisch en bovendien zie ik haar als 
antisociaaL In het seksuele leven komt niet alleen het 
gegeven van de natuur tot uiting, maar wordt ook iets 
torgevOC'gd door de cultuur, of die nu verheven of laag 
is. Engels heeft er in zijn "Oorsprong van het gezin" op 
gewezen hoe opmerkelijk het is dat de simpele geslachts
drift zich ontwikkelde tot de individuele liefde en zich 
verfijnd heeft. De relaties tussen de geslachten vormen niet 
simpelweg de uitdrukking van het !ipel tussen de maat
);("h;q•pt.Jijk(• t•conomit• C"".n dt• li<-hamt·lijkt• ht·luK"fll'. Tlt•t 
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zou geen marxisme zijn, maar rationalisme om ernaar te 
streven de veranderingen in deze verhoudingen op zich
zelf, los van hun algemene verband met de hele ideo
logie, rechtstreeks te herleiden tot de economische onder
bouw van de maatschappij. Dorst vraagt natuurlijk om 
bevrediging. Maar gaat een nonnaai mens dan onder 
nonnale omstandigheden op straat liggen om uit een plas 
te drinken? Of zelfs maar uit een glas waarvan de rand 
al bezet is met tientallen andere lippen? Maar de maat
schappelijke kant is het belangrijkst van alles. Het drin
ken van water is een daadwerkelijk individuele hande
ling. Maar voor de liefde zijn er twee nodig en er ont
staat een derde, nieuw leven. En hier zit het maatschap
pelijke belang en komt de plicht jegens het collectief om 
de hoek kijken. 

Als communist voel ik niet de minste sympathie voor 
de theorie van "het glas water", al plakt men daar dan 
ook een etiketje met "vrije liefde'' op. Bovendien is ze 
niet nieuw en ook niet communistisch. U herinnert zich 
waarschijnlijk wel dat die theorie ook in de bellettrie werd 
gepredikt, ongeveer rond de helft van de vorige eeuw, en 
dan al~ "emancipatie van het hart". In de burgerlijke 
praktijk is dat geworden tot de emancipatie van het li
chaam. Die prediking van toen had meer om het lijf 
dan die van nu; hoe het met de praktijk staat, daar kan 
ik niet over oordelen. 

Het is niet zo. dat ik met mijn kritiek asrrtisme wil 
prediken. Dat komt niet in mijn hoofd op. liet commu
nisme moet niet het ascetisme in zich dragen, maar le
\'ensvreugde en monterheid. die ook ontstaat door de 
volheid van het liddt"slevcn. Maar volgens mij hrengt de 
nu zo vaak opgemerkte overmaat aan liefdesleven geen 
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levensvreugde en monterheid, maar vermindert die die 
daarentegen. En in een tijd van revolutie is dat slecht, 
heel slecht. 

De jeugd heeft bijzonder veel behoefte aan levensvreug
de en monterheid. Gezonde sport, gymnastiek, zwemmen, 
uitstapjes en lichamelijke oefeningen van allerlei aard, 
v.eelzijdighcid in de g.cestedijk.c helangstelJi,ng. studie, ana
lyse en onderzoek, en dat alles zo veel mogelijk tezamen! 
Dat alles schenkt de jeugd meer dan de eeuwige verhan
delingen en discussies over seksuele vraagstukken en over 
het zogenaamde "profiteren van het leven". Een gezonde 
geest in een gezond lichaam! Geen monnik en geen Don 
Juan, maar ook geen Duitse filister bij wijze van gulden 
middenweg. U kent toch onze jonge kameraad XYZ. Een 
heel goede en zeer begaafde jongen! Maar ik ben bang 
dat er ondanks dat alles niet veel goeds van hem terecht 
zal komen. Hij stort zich ongedurig van de ene liefdesaf
faire in de andere. En dat is niet goed voor de politieke 
~trijd, noch voor de revolutie. En ik sta ook niet in voor 
de betrouwbaarheid en standvastigheid van de vrouwen 
wier persoonlijke romances vervlochten zijn met de po
litiek. norh voor de mannen die geen rok met rust kun
nen laten en zirh door elk jong wijfje in verwarring la
tt"n hrf'ngen. Nf'e nee, dat is niet te romhinert"n met de re

volutie.' 
Lcnin slof'g met zijn \'uist op tafel, stond op en deed 

t'f.'ll paar passen door de kamer. 
'De n·voluti(• cis.t v;lll dt• ma.ot~a's t•n van lwt individu 

('()J\('('Iltratie en krachtsinspanning. z{' verdraagt geen 
m-gi{'s mals di<' gebruikelijk zijn hij de dekadente helden 

{'11 h<"ldinnen van d'Annunzio. Gehrt"k aan z<"i0lt"hf't"rsing 
in het seksuele leven is burgerlijk: het is een teken van 
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desintegratie. Het proletariaat is een opkomende klasse. 
Het heeft geen behoefte aan dronkenschap waardoor het 
verdoofd of geplikkeld wordt. Het heeft geen behoefte 
aan een roes door gebrek aan seksuele zelfbeheersing, 
noch aan een roes door alcohol. Het kan en wil de 
schandelijkheid, de smerigheid en de barbarij van het kapi
talisme niet vergeten. Het put zijn sterkste overtuiging 
voor de strijd uit de situatie van zijn eigen klasse en uit 
het communistische ideaal. Helderheid heeft het nodig, 
helderheid en nog eens helderheid. En daarom, ik her
haal het, mag er geen enkele zwakheid zijn en geen en
kele vorm van verkwisting en verlies van krachten. Zelf
beheening en zelfdiscipline zijn geen slavernij: zij zijn 
in de liefde onontbeerlijk. Maar neem me niet kwalijk, 
Clara. Ik ben heel ver van het uitgangspunt van ons 
gesprek verwijderd geraakt. Waarom hebt u me niet tot 
de orde geroepen? Door de opwinding heb ik mijn tijd 
zitten verpraten. De toekomst van onze jeugd houdt me 
diepgaand bezig. Zij vormt een onderdeel van de revolu
tie. En als schadelijke verschijnselen van de burgerlijke 
samenleving zich ook al over de wereld van de revolutie 
beginnen te verspreiden als de wijdvertakte wortels van 
bepaalde onkruiden, dan is het beter om daar tijdig te
gen op te treden. Bovendien maken de aangeroerde vraag
stukken ook een onderdeel van het vrouwenvraagstuk 
uit.' 

I.enin sprak heel levendig en overtuigend. Ik voelde 
dat elk van zijn woorden uit het diepst van zijn ziel 
kwam en dat werd bevestigd door de uitdrukking op zijn 
gezicht. Soms onderstreepte een energieke handbeweging 
zijn gedachten. Ik stond verbaasd dat Lenin naast de u;
terst hrlangrijkc politickr. vraagstnkkl'n onk nnR" :.o:ovcel 
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hclang.~telling tlplmKht voor de aparte verschijnselen en 

ze analyseerde. En niet alleen verschijnselen in Sowjet

Rusland, maar ook nog in de kapitalistische staten. Als 
schitterend marxist legde hij verband tussen het indivi

duele, waar en in welke vorm het zich ook mocht voor
doen, en het grote, met het geheel, en evalueerde hij 
de betekenis ervan voor dat geheel. Zijn wil en zijn le
vensdoel, uit één stuk en onwankelbaar als de onoverwin
nelijke krachten van de natuur, waren gericht op één 
ding: de versnelling van de revolutie als zaak van de 
massa's. Hij schatte alles naar de invloed die het zou 
kunnen uitoefenen op de hewuste strijdende krachten van 
de revolutie, nationale zowel als internationale, omdat er 

voor zijn ogen, volledig rekening houdend met de histo

risch gegeven bijzonderheden in de individuele landen 

en met de verschillen in het peil van hun ontwikkeling, 
altijd de ene en ondeelbare proletarische wereldrevolutie 
stond. 

'Kameraad Lenin,' riep ik uit, 'wat is het jammer dat 
niet honderden en duizenden mensen uw woorden kun

nen horen. U weet immers dat u mij niet meer hoeft te 

overtuigen. Maar wat zou het niet belangrijk zijn als uw 

mening werd aangehoord door zowel vrienden als vijan
df"n!' 

Lenin lachte met goedmoedige spot. 

'Mi~schi{'n houd ik nog eens een re·dcvoering over de 

<~.arlgC'roerde vraagstukken of wellicht schrijf ik er nog over. 
Maar later, niet nu. Nu moeten alle tijd en alle krachten 

op iets anders worden geconcentreerd. Er zijn belangrij

ker f"n zwaarder zorgen. De strijd voor het behoud en de 

con~olidatie van de Sowjet-macht is nog lang niet ten ein
dl'. WC' 11\0I'IC'll prohr-rerr om eh· afloop van dr- oorlog 
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met Polen~7 zo goed mogelijk te verwerken. Wrangel staat 
nog in het Zuiden. Hoewel ik er vast van overtuigd ben 
dat wij het met hem wel zullen klaarspelen. Dat zal de 
Engelse en FraulSe impe.rialisten en hun kleine vazallen 
wel aan het denken zetten. Maar het moeilijkste deel van 
onze taak ligt nog \"OOr ons, nl. het herstel. Tijdens dat 
proces krijgen ook de vraagstukken van de relaties tussen 
de geslachten, de huwelijks- en gezinsproblemen een groot 
gewicht. Maar voorlopig moet u strijden wanneer en 
waar het maar uitkomt. U mag niet toelaten dat deze 
vraagstukken op onmarxistische wijze worden behandeld 
en een basis scheppen voor desorganiserende afwijkingen 
en perversies. Zo ben ik tenslotte toch nog bij uw werk te
recht gekomen.' 

Lenin keek op zijn horloge. 

'De tijd die ik tot mijn beschikking heb is al half ver
streken,' zei hij. 'Ik heb de tijd zitten verpraten. U moet 
gezaghebbende stellingen schrijven over het communisti
sche werk onder de vrouwen. Ik ken uw principiële bena
dering en uw ervaring. Daarom kan ons gesprek over dat 
werk kort zijn. Neemt u die zaak dus ter hand. Hoe stelt 
u zich die stellingen voor?' 

Ik deelde hem mijn ideeën in samenvattende vorm 
mee. Zonder mij in de rede te vallen zat Lenin een paar 
keer goedkeurend te knikken. Toen ik klaar was keek ik 
hem vragend aan. 

'Juist,' zei hij, 'het zou ook goed zijn als u daar verslag 
over uitbracht op een vergadering van verantwoordelijke 
partijwerksters en er over gediscussieerd werd. Jammer, 
erg jammer dat kameraad Inessa (Armand. Vrrl.) hier 
niet aanwezig is. Ze is ziek en is naar de Kaukasus ver
trokken. Na de beoordeling moet u de stellingen schrij-
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ven. De commissie zal ze hekijken en het Uitvoerend Co

mitf. zal definitief beslissen. Ik zal me alleen uitspreken 
over een paar van de belangrijkste punten waarover ik uw 
standpunt volledig kan delen. Ze lijken me ook belang
rijk voor ons lopende agitatie- en propagandawerk, aan

gezien wij succesvolle activiteiten en zegevierende gevech
ten willen voorbereiden. 

De stellingen moeten scherp onderlijnen dat de daad
werkelijke bevrijding van de vrouw alleen mogelijk is door 
het communisme. Het vraagstuk van de onverbreke
lijke band tussen de positie van de vrouw als mens en lid 
van de samenleving en de particuliere eigendom van de 
produktiemiddelen moet definitief worden geanalyseerd. 
Daarmee onderscheiden wij ons op betrouwbare wijze van 
de burgerlijke beweging voor "de emancipatie van de 
vrouw". Dat legt meteen de basis voor het beschouwen van 
het vrouwenvraagstuk als een deel van het maatschappe
lijk arbeidersvraagstuk en biedt zodoende de mogelijkheid 
om het hecht te verbinden met de proletarisc-he klas§en
strijd en de revolutie. De communistische vrouwenbewe
ging moet zelf massaal zijn en moet een onderdeel vormen 
van de algemene massabeweging, niet alleen van de be
weging der proletariërs, maar van alle uitgebuiten en on
derdrukten, van alle slachtoffers van het kapitalisme. Daar
in ligt de betekenis besloten die de vrouwenbeweging 
geeh voor de klassenstrijd en van de historische creatieve 
taak van het proletariaat: de schepping van de commu
nistische samenleving. Wij kunnen er met recht trots op 
zijn dat het puikje van de revolutionaire vrouwen zich 
in onze partij bevindt, in de Komintern. Maar dat is nog 
niet van beslissende betekenis. Wij moeten miljoenen 
werkende vrouwen van stad en land betrekken bij de deel-
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name aan onze strijd en in het bijzonder bij de zaak van 
de communistische wederopbouw van de samenleving. 
Zonder de vrouwen kan er geen werkelijke massale be
weging zijn. 

Uit ons ideologische begrip vloeien ook onze organisa
torische maatregelen voort. Géén aparte organisaties voor 
communistische vrouwen! Een communiste is net zo'n par
tijlid als een communist, met dezelfde verplichtingen en 
rechten. Daarover kan geen enkel misverstand bestaan. 
Maar wij moeten onze ogen niet sluiten voor de feiten. Deo 
partij moet organen hebben- arbeidersgroepen, commis
sies, conûtés, afdelingen, of hoe die ook maar genoemd 
mogen worden - waarvan de bijzondere taak zal zijn de 
brede massa's van de vrouwen te stimuleren, hen te verbin
den met de partij en hen onder invloed daarvan te houden. 
Daarvoor is het natuurlijk noodzakelijk dat wij een volle
dig systematische werk onder die vrouwenmassa's verrich
ten. Wij moeten de uit de passiviteit gewekte vrouwen scho
len, werven en wapenen voor de proletarische strijd onder 
leiding van de communistische partij. En ik beoog hier 
niet alleen de proletarische vrouwen die op de fabriek of 
thuis achter het fornuis werken. Ik doel daannee ook op 
de boerinnen en op vrouwen uit verschillende geledingen 
van de kleine bourgeoisie. Ook zij zijn tenslotte slachtof
fers van het kapitalisme en sinds de oorlog zijn er daar 
meer van dan ooit. De apolitieke, onmaatschappelijke en 
achterlijke psyche van deze vrouwenmassa's, de engheid 
van hun werksfeer en de hele aard van hun leven-- dat 
Z'ijn feiten. Het zou onzin zijn om d..1.ar geen aandadlt aan 
te schenken, volkomen onzin. Wij hebben onze eigen orga
nen nodig om onder hen te werken en er zijn bijzondere 
methodl'n van agitatie l'll orgauisa.t.it~ noodzakelijk. Dat is 
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geen burgedijke bescherming van "de rechten van de 
vrouw", maar dat is praktische rcvolullionai.re doc.lmatigheid.' 

Ik vertelde Lenin dat zijn beoordelingen voor mij een 
waardevolle steun betekenden. Veel kameraden, en heel 
goede kameraden, bestreden de mening dat de partij bij
zondere organen in het leven moest roepen voor planmatig 
werk onder de brede massa:s van de vrouwen. Zij verklaar
den dit tot een terugkeer naar de sociaal-democratische tra
dilies en tot de herue.luc 'cma.m·ipalic van de vrouw.' Zij 
probeerden aan te tonen dat de communistische partijen, 
als ze de gelijke rechten van de vrouwen maar principieel 
en volledig erkenden, het werk onder de werkende massa's 
moesten voeren zonder het maken van enig onderscheid. 
De benadering van de vrouwen moest precies dezelfde zijn 
als die van de mannen. Elke poging om met betrekking tot 
de agitatie of de organisatie rekening te houden met de 
door Lenin genoemde omstandigheden werd door de aan
hangers van de tegengestelde opvattingt"n gedoodvrrfd als 
verraad en een afwijking van het principe. 

'Dat is niets nieuws en het bewijst niets,' wierp Lcnin tc
gen. 'Laat u niet op een dwaalspoor brengen. Waarom 
hebben wij nergens, ook niet in Sowjet-Rusland, net zo
veel vrouwen in de partij als mannen? Waarom is het aan
tal beroepsmatig georganiseerde vrouwen zo klein? Die 
feiten zetten je aan het denken. De ontkenning van de 
noodzaak van bijzondere organen voor het werk onder de 
hrede massa's der vrouwen is één van de verschijnselen \'an 
het uiterst principiële en bijzonder radicale standpunt van 
onze "beste vrienden" uit de Communistische Arbeiders
partiV8 Volgens hen mag er maar l·én ,·onn van organisa
lie bestaan: de arheidersbond. 1l;\t Wt"Ct ik. Vcrwijzingen 
naar hl't principe komen in w·rl n·vnlutinnair gt'slemdc 
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maar verwarde hoofden op "als er een tekort aan begrip 
optreedt", d.w.z. als het verstand weigert nuchtere feiten te 
accepteren, feiten waarop de aandacht gevestigd moet wor
den. Hoe spelen dergelijke bewaker-s van "de zuiverheid 
van het principe" het klaar met de ons door de geschic
denis opgelegde revolutionaire politiek? Al die overwegin
gen zijn niets waard in het aangezicht van de onverbidde
lijke noodzaak: wij kunnen de proletarische dictatuur niet 
verwezenlijken zonder miljoenen vrouwen; zonder hen kun
nen wij de communistische opbouw niet uitvoeren. Wij 
moeten hen weten te vinden, wij hebben nog veel te le
ren; en we moeten nog veel uitproberen om de juiste weg 
te vinden.,, 

Daarom is het volkomen terecht dat wij eisen stellen 
voor de vrouw. Het is een minimum-programma en geen 
hervonningsprogramma in de sociaal-democratische geest 
of in de geest van de Tweede Internationale 1v. Het is 
geen erkenning van het feit dat wij geloven in de eeuwig
heid of ook maar een langdurig bestaan van de bour
geoisie en haar heerschappij. En ook is het geen poging om 
de vrouwenmassa's te sussen met hervormingen en hen af 
te houden van de weg van de revolutionaire strijd. Het 
heeft niets gemeen met de reformistische oplichterij. On
ze eisen vloeien alleen maar praktisch voort uit het feit 
van de dringende nood en de ~chandelijke vernederingen 
die de zwakke en rechteloze vrouw onder de burgerlijke 
structuur mO('t doormaken. Daarmee geven wij aan dat 
wij d1e noden kennen, dat wij de vernedering van de 
vrouw aanvoelen, dat wij de hevoorrechte r)t)c<;itie van de 
mannen aanvoelen en alles haten, ja haten, en willen li
quideren wat de arbeidster, de vrouw van de arbeider, 
de boerin, de vrou\\ van de kleine man en zelfs in vele 
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opzichten de vrouw van de gegoede klasse onderdrukt en 
kwe1t. De rcchte.n en de ma.:'l.tschappelijke maatregelen die 
wij van de burgerlijke samenleving eisen, dienen als be
wijs voor het feit dat wij de positie en de belangen van 
de vrouwen begrijpen en daar onder de proletarische dic
tatuur ook rekening mee houden. En natuurlijk niet via 
een smsend paternalisme. Nee, natuurlijk niet, maar wel 
als revolutionairen, die de vrouwen oproepen, als gelijk
gerechtigden. om zelf te werken aan de herstructurering 
nn de economie en de ideologische bovenbouw!' 

Ik verzekerde Lenin dat ik zijn standpunt deelde, maar 
dat dit zonder twijfel op verzet zou stuiten. Onover
tuigde en timide zielen zouden het verwerpen als 'ge
\'aarlijk opportunisme'. En we mochten ook niet ontkennen 
dat onze huidige eisen voor de vrouwen onjuist zouden 
kunnen worden begrepen en uitgelegd. 

'~ou, wat zou dat?' riep Lenin ietwat geïrriteerd uit. 
'Dat ge\·aar dreigt bij alles wat wij zeggen en doen. Als 
we uit angst afzien van doelmatig en noodzakelijk optre
den, dan veranderen we gewoon in Indiase pilaarheili
gen. Niet bewegen, vooral niet bewegen, anders zouden 
we wel eens van de hoogte van onze principes naar bene
den kunnen vallen. Het gaat in ons geval niet alleen om wat 
wij ei~en, maar ook om hoe wij dat doen. Ik geloof dat 
ik {bt al voldoende duidelijk heb onderstreept. Het ~preekt 
\·anzelf dat wij bij onze propaganda de eisen ,·oor 
de \TOUW niet ah een rozenkrans door de vingers moeten 
laten glijden. Nee, afhankelijk van de gegeven omstandig
heden moeten wij nu eens voor de ene en dan weer voor 
dl' andere cis strijden, en dat na,tuurlijk in voortdurC'nde 
.~.lltl('llhang met de algemene IX"langen van het pro1e

t;niaat. 
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Natuurlijk brengt elke schermutseling ons in conflict 
met de geachte burgerlijke kliek en met haar niet minder 
achtenswaardige reformistische lakeien. Dat dwingt de laats
ten om tezamen met ons te strijden, onder onze leid!.ng 
-hetgeen zjj niet willen- of om hun masker af te 
werpen. Op die manier zal de strijd ons duidelijk doen 
uitkomen en ons communistische gezicht duidelijk laten 
zien. Zij zal ons het vertrouwen opleveren van de brede 
massa's van vrouwen, die zich door de mannen uitgebuit, 
tot slavinnen gemaakt en onderdrukt voelen, en ook door 
de macht van de ondernemer en de hele burgerlijke sa
menleving in het algemeen. De door iedereen verraden 
en verlaten werkende vrouw zal dan begrijpen dat zij 
samen met ons moet vechten. En moeten wij elkaar dan 
nog \'erzekeren dat de strijd voor de rechten van de vrouw 
verbonden dient te zijn met één doel? Met het bevech
ten ,·an de macht en de instelling van de dictatuur van 
het proletariaat? Dit is en blijft op het huidige ogenblik 
ons alfa en omega. Dat is duidelijk, volkomen duidelijk. 
Maar dt> werkende vrouwen uit de breedste lagen van on
ze bevolking zullen niet een onstuitbaar streven voelen om 
samen met ons voor de staatsmacht te strijden als wij 
steeds maar weer de bazuin van één en dezelfde eis laten 
horen, a:l is het de bazuin van Jericho. :"'ee, nee! Wij 
moeten onze oproep ook in politiek opzicht in het bewust
zijn van de vrouwenmassa's verhinden met het lijden, 
de nood en de verlangens van de werkende vrouw. Zij 
moet weten wat de proletarische dictatuur voor hen in
houdt: volledige rechtsgelijkheid met de man, zowel vol
gens de wet als in de praktijk, in gezin, staat en samen
leving, maar ook bij de verplettering van de macht der 
bourgeoisie.' 
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'SO\vjet-Rusland bewijst dat,' riep ik uit. 'Het dient 
ons als een groots voorbeeld!' 

En Lenin vervolgde: 

'So\vjet-Rusland stelt onze eisen voor vrouwen in een 
nieuw licht. Onder de dictatuur van het proletariaat zijn 
zij geen onderwerpen meer voor de strijd tussen prole
tariaat en bourgeoisie, maar dienen zij als bouwstenen 
voor de opbouw van de communistische samenleving. En 
dat laat de vrouwen in het buitenland de beslissende be
tekenis zien van de verovering van de macht door het 
proletariaat. Het verschil tussen hun positie hier en daar 
moet duidelijk worden uitgewerkt, opdat u dl.' vrOU\\"C'Il
massa's achtC'r u hebt in de revolutionaire klassen~ttijd 

van het proletariaat. Hun mobilisatie, doorgevoerd met 
een helder begrip van de principes, op een hechte orga
ni~atorischc basis, is eon vraagstuk va.n leven-;helang voor 
het bestaan en de overwinning van de communistische 
partij. ~[aar wij mogen omzelf niet nti•dciden. Bij onze na

tionale secties bestaat nog altijd geen juist begrip van dit 
vraagstuk. Zij gedragen zich passief en afwachtend j{'g-ens 
de taak van de schepping van een massale beweging van 
werkende vrouwen onder communistische leiding. Zij 
be-grijpen nlict dat de ontwikkeling van ecn dergeli_ikc mas

sahcwcgi.ng "('11 de leiding daarvan uiterst bala.ngrijkc on
derdelen vormen van de hele activiteit van de partij. ja 
zelfs de helft van het gehele partijwerk uitmaakt. Hun 
erkenning zo nu en dan van de noodzaak en de wa:1rdc V,\ll 

een machtige communistische vrouwenbeweging met een 
helder doel voor ogen is een platonische erkenning met 
dC' mond. maar geen voort-durende partijzorg en verplich
ting. 

Het agitatie- en propagandawerk onder de vrouwen-

10' 
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massa's, hun opwekking en he revolutioneren ervan, be
schouwen zij als iets van de tweede rang, als een zaak die 
alleen conununistische vrouwen aangaat. De commwlis.tes 

krijgen het verwijt te horen dat de zaak niet snel en ener
giek genoeg \'OOruit komt. Dat is onjuist, absoluut onjuist! 
Dat is je reinste separatisme, dat is gelijkheid voor de vrouw 
à la rebours, zoals de Fransen zeggen, d.w.z. gelijkheid 
\"3D de vrouw omgekeerd. Wat ligt aan de basis van dit 
onjui~te standpunt in onze nationale secties? (Ik heb het 
nu niet O\"er Sowjet-Rusland.) Per slot van rekening niets 
anders dan de onderwaardering van de vrouw en haar 
werk. Zo zit dat. Jammer genoeg zou men over heel wat 
van onze kameraden nog kunnen zeggen: "Krab een com
munist af en je vindt een filister". En er moet natuurlijk 
worden afgekrabd op de gevoelige plek - in zijn instel· 
ling tegenover de vrouw. Bestaat er een veelzeggender he· 
wijs dan het feit dat de mannen rustig toekijken hoe de 
vrouwen zich afbeulen met het doen van onbeduidend 
werk, eentonig, vervelend, ,·ermoeiend en tijdrovend als 
het huishouden is; hoe zij toekijken terwijl hun horizon 
steeds enger wordt, hun geest vertroebelt, hoe hun har· 
teklop verflauwt en de wil zwakker wordt? Ik heb het hier 
natuurlijk niet over de burgerdames die zich van alle 
huiswerk afmaken, inclusief het verzorgen van de kinde· 
ren, door het aan personeel O\'er te laten. Wat ik :zeg 
slaat op de overgrote meerderheid van de vrouwen, onder 
meer ook op de vrouwen van arbeiders, zeHs wanneer 
die ,·rouwen de hele dag op de fabriek doorbrengen en 
zelf de kost verdienen. 

Er zijn maar heel weinig mannen, zelfs onder de prole-
tariërs, die er bij stilstaan in welke mate zij de lasten en 
de zorgen ,-r,n de ,·aouw zouden kunnen verlichtfm of die 



HERINNERINGEN AAN LENIN 149 

zelfs helemaal van haar schouders zouden kunnen nemen 
als zij haar maar wilden helpen bij dat "vrouwenwerk". 
Maar nee, dat druist immers in tegen "het recht en de 
waardigheid van de man". Hij eist rust en comfort voor 
zichzelf. Het huiselijke leven van de vrouw is een dage
lijkse' opoffering van zichzelf bij het verrichten van klei
nigheden. Het oude heersersrecht van de man blijrt in 
\'erhulde vorm voortbestaan. Objectier gezien neemt zijn 
slavin daanroor wraak, ook in verhulde vorm: de achter
lijkheid van de vrouw en het ontbreken van begrip \'OOr 
de revolutionaire idealen van de man verzwakken zijn 
montcrhf"id en zijn vastberadenheid in de strijd. Dat zijn 
de kleine wormen, die onmerkbaar, maar langzaam en ze
ker ondermijnen en aanvreten. Ik ken het le\·en \"an de 
arbeiders- en niet alleen uit boeken. Ons communisti
sche werk onder de massa's van de vrouwen en ons poli
tieke werk omvatten een aanzienlijk stuk opvoedend werk 
onder de mannen. Wij moeten het oude slavenhouders
standpunt tot aan de wortels uitroeien. Zowel in de partij 
als onder de massa's. En dat slaat evenzeer op onze poli
tieke taken als op de dringend noodzakelijke vorming 
van ct"n star u~t kameraden - mannen t"ll vrouwr-n -
die een rundamentele theoretische en pmktischr- scholin~ 

hebhen gehad voor het verric.hten van pa•·tiiwr-rk 
onder de werkende vrouwen om hen vooruil te 

h<'lpen.' 
Op mijn vraag over de huidige omstandighedt"n in Sow

jet-Rusland antwoordde Lenin: 
'De regering van de proletarische dictatuur stelt, na

tuurlijk tezamen met de communistische partij en de vak
bonden, al haar krachten in het werk om de achterlijke 
opvattingen van mannen en \"rouwen te overwinnen, om 
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zodoende de oude, niet-communistische instelling de grond 
onder de voeten weg te boren. Is het nog nodig om te 
vertellen dat in de wetgeving de volledige rechtsgelijkheid 
tussen man en wouw tot stand is gebracht? Op alle gebie
den is het oprechte streven merkbaar om die gelijkheid 
in het leven door te voeren. Wij betrekken de vrouwen 
bij het werk van de Sowjet-economie en van de bestuurs
organen, bij de wetgeving en bij het regeringswerk. Wij 
openen voor hen de deuren naar alle cursussen en onder
wijsinstellingen, dit om hun beroepsmatige en maatschap
pelijke scholing te verbeteren. Wij stichten collectieve 
gaarkeukens en eetzalen, wasserijen en reparatiewerkplaat
sen, crèches. kleuterscholen. kindertehuize-n en :t.llerlei 
op,·oed.kundige instellingen. Om kort te gaan, wij zijn 
serieus bezig aan de doon.'oering van ons programma om zo 
de huishoudelijke en pedagogische functies van het indi
'\"Ïduele huishouden over te hevelen naar de samenleving. 
Zodoende wordt de vrouw bevrijd uit de oude huishoud
slavernij en van iedere afhankelijkheid ,·an de man. Zij 
krijgt de ,·olledige mogelijkheid om in de samenleving 
werkzaam te zijn naar aard en aanleg. En ook voor de 
kinderen verbeteren de omstandigheden voor hun ont
wikkeling vergeleken met wat ze thuis kunnen verwach
ten. Wij hebben de meest progressieve wetgeving ter we
reld op het gebied van de arbeidsbescherming voor de 
vrouw. De gevolmachtigden van de georganiseerde ar
beiders zijn deze wetten aan het \'erwezenlijken. Wij or
ganiseren kraamklinieken, tehuizen voor moeders en kin
deren. wij organiseren moederconsuhaties, cursussen voor 
de verzorging van zuigelingen en kleine kinderen, en ook 
tentoonstellingen over de bescherming van moeder en kind 
en dergelijke dingen meer. Wij zetten serieus al on7P. krac:h-
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ten in om de noden van de onverzorgde en werkloze 
vrouw te verlichten. 

Wij weten heel goed dat dit alles nog maar weinig is 
in vergelijking met de eisen van de massa's der werkende 
nouwen en dat het nog absoluut onvoldoende is om hen 
daadwe-rkelijk te bevrijden. Maar toch betekent het een 
reuze~chrede vooruit in vergelijking met de toestand in 
het tsaristi<;che, kapitalisti~che Rusland. En het is zelfs 
al veel in vergelijking met wat er wordt gedaan in landen 
waar het kapitalisme nog onbeperkt heerst. Het is een 
goed begin. We hebben de goede richting gekozen en die 
zullen wij c-onsequent en met al onze energie verder ont
\vikkelen. U in het buitenland kunt daar verzekerd van 
zijn. !\let elke nieuwe dag in het bestaan van de Sowjet
staat ,,,.ordt steeds duidelijker dat wij niet vooruit komen 
zonder de miljoenen vrouwen. En stelt u zich eens voor 
wat dat inhoudt in een land waar ruim 8011 'o van de be
volking uit boeren bestaat. Het kleine boerenbedrijf be
tekent een indi,·iduele huishouding waaraan de vrouw 
vastgeketend zit. Wat dat betreft krijgt u het stukken he
ter· en gemakkelijker dan wij. maar natuurlijk op voor
waarde dat uw proletarische massa's zich bewust zijn van 
hun objectieve hi~torische rijpheid om de macht te grij
pen en om de revolutie door te voeren. Wij zullen niet 
in wanhoop vervallen. Onze krachten groeien samen met 
()JLt.e moeilijkheden. De praktische noodzaak zal ons op 
nieuwe wegen brengen, ook waar het de emancipatie van de 
\Touwenmas~a·s betreft. Samen met de Sowjet-staat zal 
kameraadschappelijke solidariteit grootse dingen kunnen 
,·errichten. Maar dan natuurlijk kameraadschappelijke so
licLuiteit in communistische, en niet in burgerlijke zin, 
waarin ze wordt gepredikt door de reformisten, wier revo-
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lutionaice geestdrift is \<-ervlogen als goedkope azijn. Hand 
in hand met de kameraadschappelijke solidariteit moet ook 
het persoonlijk initiatief gaan, dat overgaat in collectie
ve activiteit en daarmee samenvloeit. Onder de proletari
sche dictatuur zal de emancipatie van de vrouw via de 
verwezenlijking van het communisme ook op het platte
land plaatsvinden. Wat dat betreft veC\\;acht ik zeer veel 
van de elektrificatie van onze industrie en onze landbouw. 
Dat is een grandioze zaak! De moeilijkheden bij de ver
wezenlijking ervan zijn groot, monsterlijk groot. Om die 
te overwinnen is het noodzakelijk om de grootse krachten 
,·an de massa's te ontketenen en op te voeden. Daaraan 
moeten miljoenen vrouwen meedoen.' 

De laatste tien minuten was er twee keer op de deur 
geklopt, maar Lenin bleef praten. Nu opende hij de deur 
en riep: 

'Ik kom eraan!' 
Hij wendde zich weer tot mij en voegde er glimlachend 

aan toe: 
'Weet u, Clara, ik profiteer ,·an het feit dat ik met een 

vrouw heb zitten praten en ter rechtvaardiging van mijn 
telaalkomen zal ik natuurlijk wijzen op de bekende vrou
welijke praatlust. Hoewel het in werkelijkheid dit keer de 
man was die veel heeft gepraat en niet de vrouw. Overi
gens moet het me van het hart dat u echt heel serieus 
kunt luisteren. Misschien dat ik daarom zoveel heb gep.raat. 

Terwijl hij die schertsende opmerking maakte, hielp 
Lenin mij in mijn mantel. 

'U moet zich warmer kleden,' merkte hij bezorgd op, 
•Moskou is Stuttgart niet. Er moet op u worden gepast. 
Wordt u maar niet verkouden. Tot ziens.' 

En hij schudde mij stevig de hand. 
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Mijn volgende gesprek met Lenin over de vrouwenbeweging 
v~~d ongeveer twee weken later plaats. Lenin kwam naar 
miJ toe. Zoals vrijwel altijd was zijn bezoek om-erwacht 
en geïmproviseerd, tijdens een onderbreking van het tita
nenwerk dat door de leider van de zl'gevierende revolutie 
w~rd ~·erricht. Lenin zag er uiterst vermoeid en bezorgd 
mr. Wrange! was nog ni'C't defini.ticf vers.lagen en het pro
bleem van de voedselvoorziening in de grote steden doem
de \'oor de Sowjet-regering op als een onverbiddelijke srinx. 

Lenin vroeg hoe het stond met de stellingen. Ik deelde 
hem mee dat er een zitting had plaatsgevonden van een 
grote commissie. waarop alle zich op dat ogenblik in Mos
kou bevindende vooraanstaande communistes hadden deel
genomen en hun :zegje hadden gedaan. De stellingen wa
ren klaar en moesten nu worden onderworpen aan de be
oordeling van de Kleine Commissie. Lenin wees erop dat 
ernaar gestreefd moest worden dat het Derde Wereldcon
gres dit vraagstuk grondig zou bekijken.4° Alleen dat feit 
al zou de vooroordelen van vele kameraden wegnemen. 
De communistes zouden zich trouwens allereerst aan die 

zaak moeten zetten en wel grondig. 
'Niet kwetteren als theetantes, maar hardop spreken als 

strijders en duidelijk spreken; riep Lenin op levendige toon 
uit. 'Het congres is geen salon waar dames moeten 
schitteren door hun charme, zoals in romannetjes wordt 
gezegd. Het congres is een strijdperk, waarin. wij. strijden 
voor de kennis die nodig is voor het revoluttonatre han
delen. Laat u mao:tr eens zien dat u kunt strijden. Natuur
lijk in de eerste plaats tegen de vijanden, maar ook bin
nen de partij zelf, wanneer dat zo uitkomt. Het gaat im-
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men om de b~e massa's van de vrouwen. Onze Russi
sche partij zal opkomen voor alle voonotellen en maatregelen 
die ertoe kunnen bijdra~n om die ma~'!l voor om te 
winnen. Als de vrouwen niet met ons zijn, zouden de 
contrarevolutionairen er wel eem in kunnen slagen om 
hen tegen ons te gebruiken. Dat moeten wij altijd in ge
dachten houden.' 

'De vrouwenmassa's moeten van ons worden, al waren 
ze aan de hemel geketend.' zo vulde ik Lenim gedachte 
aan, 'hier, in het centrum van de revolutie, waar het le
ven bruist en de polsslag snel con krarhtig is. hier heb ik 
het plan opgevat voor een groot internationaal optreden 
van de werkende massa's van de vrouwen. Een hij?on
dere stoot in die richting heb ik gekregen door uw grote 
conferenties en congressen \'an partijloze vrouwen. We 
zouden moeten proberen om die van nationale in interna
tionale te \·eranderen. Het is een vaststaand feit dat de 
wereldoorlog en de gevolgen daarvan brede massa's van 
vrouwen van verschillende maatschappelijke klassen en la
gen diep hebben geschokt. Er is iets begonnen te gisten. 
de vrouwen zijn in beweging gekomen. De bittere zorgen 
om hun bestaanszekerheid en het geven van een inhoud 
aan het bestaan stellen hen voor vraagstukken die de 
meerderheid maar nauwelijks kende en waarvan slechts een 
minderheid zich bewust was. De burgerlijke samenleving 
is niet in staat om een bevredigend antwoord te geven. 
Alleen het communisme is daartoe in staat. Wij moeten 
de breedste massa's van de vrouwen in de kapitalistische 
landen daarvan bewust maken en daarvoor moeten wij 
een internationaal congres van partijloze vrouwen 
houden.' 

Lenin gaf niet meteen antwoord. Met f"f"n hlik rlif" als 
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het ware naar binnen was gericht. zijn lippen stijf opeene 
~~lemd en de onderlip ietwat naar voren geschoven zat 
hiJ na te denken. 

'Ja,' ftÎ hij tenslotte. 'dat moeten wij doen. Dat is een 
goed plan. ~laar ttn goed, of zelfs schitterend plan is 
g~n cent waard als het niet goed wordt uitgevoerd. Hebt 
u al over de uitvoering nagedacht? Hoe stelt u zich die 
\'oor?' 

. Omstandig l~dc ik Lenin mijn ideeën dienaangaande 
Ult. Allereerst moest er, in een ononderbroken en nauw 
contac-t ffi{"l onze nationale !>Ccties, een uit communistes 
van ver!<ochillende landen bestaand comité worden opgericht 
voor de ,·oorbereiding. het houden en het evalueren van 
het nmgres. Of dit comité meteen orficieel en openlijk 
moest beginnen te werken -dat was een vraagstuk dat 
nog moest worden afgewogen met het oog op de doelma· 
tigheid. ~laar in elk geval was het de eerste taak van het 
comité om in verschillende landen in contact te treden 
met de leidsters van de beroepsmatig georganiseerde 
VroU\\-·e-n. met de leidsters van de proletarische politieke vrou· 
wenbeweging. met de burgerlijke vrouwenorganisaties van 
alle soorten en Tichtingen en tenslotte met vooTaanstaande 
vrouwelijke artsen, leraressen, schrijfsters e.d. om een na· 
tionale onpartijdige voorbeTeidingscommissie te vormen. 
Uit de leden van deze nationale comités moest een inter· 
nationaal comité worden gevormd, dat de bijeenroeping 
van het inteTnationale congres zou regelen, de agenda moest 
opmaken en de plaats en tijd van het congres moest 

vaststellen. 
Naar mijn mening moest het congres in d~ allereerste 

plaats het recht van de vrouw op beroepsarbeid beoorde
len. Daarbij zouden verschillende vraagstukken aan de or-
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de gt'Steld moeten "'Orden: over het prohl~m van de ~rk~ 
loosheid, over gelijk loon bij gelijke arbeid, 0\rer de wet
telijke regeling van de achturige werkdag en de arheids
beschenning van de arbeidsters. over de organilliatie van 
vakbonden, over de sociale verzekering van morder en 
kind, over sociale maatregelen ter verlichting ,·an de po
sitie nn huisvrouwen en moeders, en7.. Verder moest op 
de agenda worden geplaatst de par;itie van de vrouw in 
het familie-, in het huwelijks. en in het publiek. politiek 
recht. Bij de motivatie van mijn voorstriJen zelle ik uit
een dat naar mijn mening de nationale romités in de ver
schillende landen via een goed geplande campagne op 
vergaderingen en in de pers het congl"t's definitief moesten 
voorbereiden. Die campagne was van buitengewoon grote 
betekenis. Ze moest de brede lagen van de ,·rouwen wak
ker schudden, hen aanzetten tot een serieuze bestudering 
van de ter beoordeling voorgelegde ,·raagstukken en hun 
aandacht op het congres vestigen, alsook op het commu
nisme en de partijen van de Communistische Internatio
nale. De campagne moest worden gericht op werkende 
vrouwen uit alle maatschappelijke geledingen. Ze moest 
het congres verzekeren van de aanwezigheid en de samen
werking van vertegenwoordigsters uit alle bedoelde orga
nisaties en ook van afgevaardigden van de openbare vrou
wencongressen. Het congres moest een 'volks,·ertegen
woordiging' zijn die volledig verschilde van de burgerlijke 
parlementen. 

Het spreekt vanzelf dat de communistes niet alleen 
de stuwende, maar ook de leidinggevende kracht moes
ten "·ormen bij het voorbereidende werk, dat zoveel moge
lijk energiek ondersteund moest worden door onze secties. 
Dat sloeg natuurlijk ook op de activiteit van het intema-
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tionale congres. op het werk van het congres zelf, dit om 
zoveel mogelijk uit het congres te halen. Bij alle vraag
stukken op de agenda van het congres moesten de com
muni~ti!<he stellingen en dienovereenkomstige resoluties in 
acht \\Orden genomen, en ze moesten nauwkeurig worden 
bijge~lepen vanuit principieel oogpunt en vaardig worden 
gemotiveerd. met wetenschappelijke verwerking van maat· 
schappelijke feiten. Die stellingen moesten van tevoren 
worden beoordeeld en goedgekeurd door het Uitvoerend 
Comité ,·an de Komintem. De communistische besluiten 
en leuzen moesten in het ccntmm van de activiteiten van 
het congre-. en \"an de publieke opinie staan. Na het con
gres moesten ze onherroepelijk met behulp van agitatie en 
pmp;~ganda worden verbreid onder de breedste massa's 
,·an de vrouwen, zodat die leuzen in de toekomst het in
ternationale massale optreden van de vrouwen zouden be
palen. Een noodzakelijke voorwaarde vooraf was natuur
lijk, dat de communistes in alle comités en op het congres 
zelf optraden als een sterk en homogeen geheel en dat zij 
gemeenschappelijk zouden optreden, met vereende krach
ten, met principiële duidelijkheid en met een onwankel
bare planmatigheid. );iet overeengekomen optreden mocht 
niet plaatsvinden. 

Tijdens mijn uiteenzetting knikte Lenin enkele malen 
goedkeurend met zijn hoofd en plaatste hij enkele korte 
goedkeurende opmerkingen. 

'Het schijnt me toe, Clara,' zei hij, 'dat u die zaak van
uit politiek oogpunt heel goed hebt doordacht en in prin
cipe vanuit organisatorisch oogpunt ook. Ik ben het er 
\·olkomen mee eens dat in de gegeven omstandigheden een 
dergelijk congres belangrijk werk zou kunnen doen. De 
mogelijkheid is aanwezig om de breedste massa's van de 
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vrouwen naar onze kant O\--er te halen, in het bijzonder 
de \TOUwenmassa's die beroepsarbeid van allerlei aard 
verrichten: industriearbeidsters, maar ook onderwijZt"rr!l
sen en andere employés. Dat zou goed zijn, heel goed! 
Denkt u zich eens in. Wat zou een bewuste beroering on
der de vrouwenmassa's op een moment van grote econo
misrhe moeilijkheden o[ zelfs politieke stakingen het re\-o
lutionaire proletariaat niet een geweldige g~i bezorgen! 
Natuurlijk op \"oorwaarde dat wij ze kunnen winnen en 
behouden. De \'oordelen zouden groot zijn, enorm zelfs. 
Maar hoe denkt u over de volgende \"raagstukken? Waar
schijnlijk zullen de staatsma('hten bijzonder onwelwil
lend staan tegenO\-er de hijeenroeping van het congres en 
zullen zij proberen het te verhinderen. Maar ze zullen 
het nauwelijks aandurven 't grofweg te smoren. Daar laat 
u zich in ieder geval niet door afschrikken. Maar bent n 
niet bang dat u als communistes in de comités en op het 
congres zelf zult worden verdrukt door het getalsmatige 
overwicht van vertegenwoordigsters ,·an de bourgeoisie en 
het refonnisme, met hun ongetwijfeld bijzonder grote 
handigheid? En bent u er verder à priori wel van over· 
tuigd dat uw vrouwelijke communistische kameraden wel 
voldoende marxistisch zijn geschoold en dat er uit hen 
een stoottroep gekozen kan worden die de strijd met ere 
zal doorstaan?' 

Ik antwoordde Lenin hierop dat de autoriteiten het 
congres waarschijnlijk nauwelijks met een gepantserde 
vuist zouden bedreigen. Bespotting van en grove aanvallen 
op het congres zouden alleen maar dienen als gunstige 
agitatie. Tegenover het aantal en de handigheid van de 
niet-communistische elementen konden wij als communis
tes de wetenschappelijke superioriteit van het historisch 
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materialisme benutten bij de inte . 
v_an maatschappeHjke vraagstukkenrp:~:aue en belichting 
Ue van onze eisen bij d I . ' ook de consequen
maar dat was :zeker · e op o:'!img daarvan. Tenslotte -
"'·ij daar de 0\:erwin:;:t h~t mmst helang~jkste ---konden 

Rusland en haar werk ~~: ~:t d~ ~leta~sche revolutie in 

cipatie tt"genover stdlen De . . kuk van e vrouweneman-. · zwa e en onvoldoende scho 

hng van ,-ei"SC'hillende kameraden kon weer warde~ 
goed~maakt door de planmatige voorbereiding en het . -
mrnhjke werk. In verhand daarmee verwachtte ik deg:::. 

~~ resultaten ,-an de Rus.<;.ische communistes. Zij moesten de 
l~zt·~cn kern van onze falanx vormen. Met hen zou ik rus
tig 1e1s nog veel belangrijkers tegemoet gaan dan de ge
vec~ten op ~n -~ongres. En zelfs als wij bij de stemming 
verhe!' zouden hjden, dan zou bovendien het feit van onze 
Fotrijd alleen al het communisme op de voorgrond schui· 
ven waardoor het een enorme propagandistische waarde 
zou hebben. waarbij voor ons tegelijkertijd nieuwe steun· 

punten zouden worden geschapen voor ons verdere werk. 

Lenin begon te lachen. 
'U bent ook zó geestdriftig over de Russische revolutio--

naire vrouwen. Ja ja, oude liefde roest niet. Ik denk dat 
u gelijk hebt. Zelfs een verlies zou na een vasthoudende 
strijd winst betekenen en een voorbereiding zijn voor toe· 
komstige overwinningen onder de massa's van de wer· 
kende vrouwen. Overigens gaat het om een onderneming 
die de moeite en het risico waard is. Wij zullen nooit ge
heel en al kunnen verliezen. Maar ik hoop natuurlijk op 
een overwinning, ja, ik verlang van ganser harte naar zo'n 
zege. Die zou ons een aanzienlijke machtstoename opleveren 
en een uitbreiding en versterking van ons strijdfrontj het 
zou leven, beweging en activiteit brengen in onze gelede-
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ren. En dat is altijd nuttig. Bovendien zou het congres in 
het kamp van de bourgeoisie en haar reformistische vrien
den de onrust, de weifeling, de tegenstellingen en de 
conflicten doen toenemen. Je kunt je voorstellen wie sa
men met de "hyena's van de revolutie" het congres zullen 
bijwonen als de zaak goed gaat onder hun leidin~: daar zul
len eerlijke, gedisciplineerde sociaal-democrates onder de 
opperleiding van Scheidemann, Dittmann en Legien zijn, 
en ook vrome christenvrouwen, gezegend door de paus of 
volgelingen van Luthers leer; plus nog echte dochters van 
geheimraden en nieuwbakken staatsraden, Engelse society
dames in de hoedanigheid van larlies-pacifistes en vurige 
Franse suffragettes. Wat een beeld van chaos en verval 
van de burgerlijke wereld moest dat congres opleveren! 
\Vat een beeld nn uitzichtloze hopeloosheid! Het congres 
zou het ven,al doen versnellen en daardoor de krachten 
van de contrarevolutie verzwakken. En elke \'erzwakking 
\"an krachten bij de vijand staat gelijk aan \'Crsterking 
,·an onze macht. Ik ben \·oor het congres ... Dus, begint 
u maar. Ik wens u succes bij de strijd.' 

We spraken nog over de situatie in Duitsland, in het 
bijzonder over het aanstaande 'vercnigingscongres' van de 
oude 'Spartakisten"' 1 met de linkervleugel \'an de Onaf
hankelijken-12. Daarna vertrok Lcnin haastig, na vriende
lijk afscheid te hebben genomen van een paar kamera
den die zaten te werken in de kamer waar hij doorheen 
moest. 

Vol vreugde en hoop zette ik mij aan het voorbereiden
de werk. Maar het idee van het congres liep stuk op het 
standpunt dat werd ingenomen door de Duitse en Bul
gaarse communi~trs, die in die tijd de leiding hadden van 
de meest aanzienlijke communistische vrouwenbewegingen, 
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afgezien dan van Sowjet·Rusland. Kategorisch verwierpen 
zij het voontel om een congres bijeen te roepen. 

Toen ik dit aan Lenin me('deelde antwoordde hij mij: 
'Jammer, erg jammer! Die kameraden hebben een schit· 

terende mogelijkheid onbenut gelaten om voor de breedste 
maua's van de vrouwen nieuwe en betere perspectieven 
te openen en hen daardoor te betrekken bij de Tevolu· 
tionaire strijd van het proletariaat. Wie weet of zo'n gun· 
stige gelegenheid zich gauw weer zal voordoen. Je moet 
het ijzer smeden als het heet is. Maar de taak zelf is blij· 
ven liggen. U moet doorgaan de weg naar de vrouwen· 
massa's te vinden, die door het kapitalisme in een ver· 
schrikkelijke nood zijn geraakt. Die moet u koste wat het 
kost zien te vinden. Van die noodzaak mag u zich in geen 
grval afmaken. Zonder georganiseerde activiteiten van de 
massa's onder leiding van de communisten is er geen over· 
winning op het kapitalisme en geen opbouw van het com· 
munismc mogelijk. Daarom moet ook de trage rivier van 
de vrouwenmas. .. a's uiteindelijk in beweging komen.' 

* * * 
Het eerste jaar dat het revolutionaire proJetariaat zonder 
Lenin doormaakte was teneinde. Dat jaar toonde de 
kracht van zijn zaak en bewees de unieke genialiteit van 
deze leider. Kanonschoten kondigen het uur aan waarop 
Lenin een jaar geleden voor eeuwig zijn ver en diep zien· 
de ogen had gesloten. Ik zie de eindeloze processies van 
bedroefde mannen en vrouwen uit het werkende volk. Zij 
trekken naar Lenins laatste rustplaats. Hun rouw is ook de 
mijne en de rouw van miljoenen anderen. De vernieuw
de pijn werkt met onstuitbare kracht mijn herinneringen 

11-111 
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op, vergeleken waarbij het moeilijke heden in het niet 
zinkt. Ik hoor elk woord dat Lenin in zijn gesprek uit
Rprak. Ik zie elke verandering op zijn gelaat. En ik moet 
schrijven, ik ~t .•. De vaandels neigen zich voor Lenins 
gra(, vaandels, die gekleurd zijn met het bloed van de 
strijden voor de revolutie. Er worden lauwerkran~en gelegel 
En geen daarvan kan overbodig zijn. En ik voeg mijn be
scheiden blaadjes daaraan toe. 

Gesellreun~ na jenuri 1925. Vnta•ld n1111r.' Cl•r• 
7.etkin, U:ospomintJnia 
o Lenine, hlz. 40-65. 
(Gospolitizdat 1955). 
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M~t dr Oboechow-v1rtl•diging wordt de heldhartige strijd 
aam:ed11id van de ar~idcn op de Oho<'Chow-fahric·k in Sint
Pctenburg nu:-t de politic c:-n miliLai~n op 7 mei 1901. Aan
leiding daartoe was ht't protest van de arbriden die een sta
king hadden uitgcNM"pen trgcn het ootdag van 26 deelnemers 
aan de I -M.eivicring. Nadat de bedrijfsleiding weigerde de 
cis van de arlx-iden in te willigen om de ontslagenen weer 
op het bcdrijr toe te laten legden 5000 arbeiders op 7 mei 
het werk neer. De voornaamste eisen die door de arbeidces 
werden gcstdd waren: invoering van de achturige werkdag, 
terugkeer \·an de ontslagen deelnemers aan de 1-Meiviering, 
loonsverhoging c.a. De politic en de militairen, die probeer
den om de arbeiders uiteen te jagen, werden begroet met 
een hagel van stenen. Slechts na de aanvoer van aanzien
lijke versterkingen waren de politie en de militairen in staat 
om het heftige ven.et van de arbeiders te breken. 

Er vielen doden en gewonden onder de arbeiders; 800 
personen werden gearresteerd, waarvan er 29 dwangarbeid 
kregen opgelegd. De bloedige afrekening van de politie was 
aanleiding tot proteststakingen op een reeks van bedrijven 
in Sint-Petersburg. 

De Oboechow-verdcdiging vonnde het begin van de open
lijke politieke strijd van de arbeidersklasse. Blz. 7 

Koes~aren waren kleine producenten van industrieprodukten 
die voor de markt werkten; hierin ligt het verschil met de 
handwerkers, die werkten op bestelling van de afnemen. 
Blz. 7 
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• De groep B•vrijtlillr ud tl• A.rb•id was de ('('ntr man:isli
&ehe groep in llusland, die door G.W. Plechanow in 1883 Ie 
Genh-e werd opgericht. De f{fll('p hedt \'t'C'I werk \oerricht 
\"OOf de \-erb~iding van het mandm1e in Rusland. Ze hrch 
bestaan tot 1903. Blz. 8 

• De l.:atl•tt•n waren de leden van de Constitutionct"l-dt'mocra
ti5C'he partij, de leidende partij van de libcraal-monarThistiK"Iu.• 
bourgeobie in Rusland. De partij wt'rd in oktober 1905 op
gericht en bestond uit vertegenwoordigers van de bourgeoisie, 
landheren en de burgerlijke intelligenl!lia. BI:. I I 

' De con/erenlies ucn vrouwenttfl•uatJrdigJen wt'rden georga
niseerd op fabrieken en bedrijven, in dorpen en in arbciden
nedent"ttingen. Aan de vr-rkiezingen van de confercontics werd 
deelgenomen door de nu•cst brOOe Ir.ringen van arbeidsten 
en boerinnen. De vrouwenafgevaardigden die in de conferen
ties werden verkozen, waren \'erbonden met '1/enchillende or
ganen van de sowjcts, de coöperaties en de \'akbonden (als 
sectics \"an de sawjets en bij \"erschillende commissies) voor 
de organisatie van en de controle op het werk van scholen en 
hospitakn, crèches en klcutcrscholen, cel:l:alen, winkels e.d. 

De conferenties ,·an ,·rouwenarge,·aardigden vonden plaats 
onder leiding van de betrokken plaatselijke partijorganisaties, 
die \·rouwelijke organisatoren leverden voor het werk onder 
de \"rouwen en ,·oor de leiding van de conferenties van af. 
ge\"aardigden. 

Een groot aantal vrouwen, die later leidende posten zou· 
den \"en·ullen in de partij, de economie en de sowjets, was 
al'komstig uit de conrerenties van vrouwenaFgevaardigden. 
Blz. 12 

1 Koelt~.kkendom; koel11.kken waren 'rijke boeren, die andermans 
arbeid uitbuiten hetzij door loonarbeiden aan te nemen, het• 
zij door geld op interest uit te zetten e.d.' (J.enin.) Blz. 14 

' De Iloliliele t~.fdelingen wart'n partijpolitieke organen, die 
door het Centraal Comité van de CPSU in het leven wer
den geroepen ter versterking van de leiding en het politieke 
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werl op de \·rrwhillende lrrn-inen van de socialistitche op· 
bouw. De.- polilit'ke a(dcolingen \·an de centrales voor traclo
~n en landbouwte(:hniek werdt'n in 1933 opgericht en heb· 
bt"n britaan tol en met 193 .... BI~. 15 

Ht"t partijprogramma dat op hel TWt"ede Con~;res van de 
RSD,\P in 1903 werd aanvaard, was in 1902-1903 uiige· 
wt'rkt door de redactie \"&n het leninistische blad 'Iskra'. 

De oonpronkelijlr.e variant was opgesteld door G.W. Plc
chanow. Overtuigd als hij was van de onaanvaardbaarheid 
\"&11 het oonpronkelijke ontwerp - en ook \"all de volgende 
door Plecbanow opgestddc ontwerpen- schree( Lenin in 
januari-(l'bruari 1902 zijn t'igcn programma. De redactie van 
'hkra' stelde een g~dkeuringscommissie samen voor de op· 
stelling \'&n een homogeen ontwerp-programma op basis van 
ontwerpen van l..e11i11 en Plcchanow. Het ontwerp-program· 
ma werd ol 1 juni 1902 gepubliceerd in nummer 21 van de 
'lskra' Bl::. 23 

1 De tnbeidse•r•t:lattJn moesten in industrie en landbouw zaken 
uitzoeken en beslissingen nemen ten aanzien van een reeks 
van conflirten tuuen arbeiden en ondernemers over vraagstuk
ken betreUende loon, arbeids"·eiligheid e.d. Ook de agrarische 
rechtbanken zouden het recht verkrijgen om te hoge pacht
sommen te verlagen, om transacties die te zeer een schijn 
van horigheid vertoonden te vernietigen e.d. Blz. 26 

11 De Pabima Socill7 was een refonnistische organisatie, die 
in 1884 Nerd opgericht door een groep burgerlijke intellectue· 
len in Engeland en was genoemd naar de Romeinse veldheer 
Fabius Conetator ('de talmer'), die bekend stond wegens 
zijn tactiek van rekken. De Fabiërs ontkenden de klassenstrijd 
en stelden zich als doel de bourgeoisie te 'doordringen' van 
socialistische ideeën en zij beweerden dat een overgang naar 
het soc::ialisme mogelijk zou zijn via kleine hervormingen. In 
1900 fuseerde het genootschap der Fabiën met de Labour 
Party. Bk. 27 
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u Het mol,lluSÜinism• i1 de reactionaire leer van de EngeiK 
econoom Thomas MaJthus (1766-1834), die probrerde aan 
te tonen dat de armoede en de ellende van de arbeidcnklaue 
onder het kapitali1me het gevolg zijn van ~een te snelle groei 
,·an de be,'OJ.king en niet van de kapitalistische uitbuiting 
,·an de arbeiders. 

Het mallhusianismc vormde een poging van de ideologen 
van de bourgeoisie om het kapitalisme te rechtvaardigen en 
om de onvermijdelijkheid aan te tonen van het lijden en de 
ellende van de arbeidersklasse onder elke willekeurige maat
schappelijke structuur, een poging om de massa's zand in 
de ogen te strooien wat betreft de werkelijke oonakcn van 
hun ellendige toestand en om ze af te houden van de strijd 
tegen de kapitalistische structuur. 

In de jaren uvtntig van de negentiende eeuw kwam het 
malthusianisme opnieuw op in de \·orm van het neomalthu
sianisme dat poogde de toenemende veranning van de arbei
ders te verhullen door pseudowetenschappelijke theorieën over 
'de ahlolute O\'erbcvolking', over een zogenaamde aCnemende 
\'ruchtbaarheid van de grond e.d. Het neomalthusianisme 
ziet het middel tot versterking van het kapitalisme en ter 
venachting van de ont.stane ellende in geboortenbeperking 
door het gebruik van voorbehoedsmiddelen, in oorlog en in 
epidemieën. Vele vertegenwoordigen van het neomalthusianis
me prediken racisme. Blz. 39 

u De &OIIgr•ssen van Pirogow waren congressen van Runische 
artsen die door het Genootschap \'an Russische Artsen wer
den bijeengeroepen ter herinnering aan de grote Russische 
chirurg en anatoom N.l. Pirogow. 

In het onderhavige artikel is sprake van het Twaatrde 
Pirogow-congrcs, dat tussen 29 mei en 5 juni in Sint-Peters
burg werd gehouden. Blz. 39 

11 De Roesskoj• Slowo (Het Russische woord) was een libe
raal-burgerlijke krant, die tussen 1895 en 1917 in Moskou ver
acheen. Blz. 4Q 
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"' De nt~.rot/ni!i wart'n de aanhangen \"an het naroeiisme (po
puli~mr), rt"n idr&el-politi~rke 11romin!t' in Ruslaud. die op
kwam in dr jarf'n fl"\"t"nli!ll' \"an df' nf'ernlif'ndf' rf'uw. Krn
mrrkrndf' lrt'kkf'n in dr ~n'ldbrschouwing \'an hrl narodis
mr warrn dr ontkennin!ll' \·an dro lf'idrndf' rol \"an dt" arbt"i
d~rrskl&Dt' in dr. re\·olutionairr bt-wrging, de roulieve opvat
ting dat een !IOCialistische orn~nt~rling zou kunnen worden 
,-ol\·oerd door de klt-ine handdaar ton de kleine boer, de op· 
\"&tling dat de dorpsgrmt"ell!lchap, die in reite rt'n overblijrsel 
,·onnde van het readalisme ,.n de lijreigen•chap op het Rus
•ische platteland, kiemcel ,-an het 110cialisme was enz. Het 
50Cialisme \"an de narodniki ~leunde niet op de daadwerkelij
ke ontwikkeling van de maatKhappij, maar bestond slechts 
uit een rrasr, een droom en een vrome wens. 

In de jaren tachtig en ne~~tentig gingen de narodniki 
de weg op \"an \"erzOt"ning met het tsarisme waarbij zij de 
bt"langrn \"&n hrt koelakkendom ve-rtegenwoordigden en een 
, ... rheten strijd voerden tegen het marxisme. Blz. 43 

u De Leipziger Volkszeilunr-t-en Duill 110ciaal-democratiach 
da((blad. Het veneheen tus5ell 189-J. en 1933. Blz. 47 

.. Het OC (Orranisaliecomilé) was het leidende centrum van 
de men~jewiki; het werd gevormd in 1912. Blz. 52 

" De Golos (De stem) was een mensjewistisch-trotskistisch week
blad dat tussen september 1914 en januari 1915 in Parijs 
\"c.>rscheen. Blz. 52 

" In deze uitgave is een deel opgenomen van het ontwerp
Programma van de RSDAP, dat in april-mei 1917 werd op
gesteld. Voor het gemak van de lezers heeft Lenin de oude 
en nieuwe teksten van het programma samen opgenomen, waar
bij die delen van het oude programma die onveranderd wa
ren gebleven in gewone Ieliers zijn gezet; cursief zijn die de
len van het programma gezet die in het nieuwe programma 
helemaal niet meer voorkomen; met VIllil Ieliers zijn die de
len van het nieuwe programma gezet die in het oude pro· 
gramma nog geheel niet voorkwamen. Blz. 56 
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• De m•nsj•wiki waren de aanhangen van de kleinburgerlijke, 
opportunistische stroming binnen de Russische sociaal-demo
cratie. Hun naam kugen de mensjewiki vanaf het Tweede 
Congres van de RSDAP in augustw 1903, toen zij aan het 
l'inde van het congres bij de verkiezingen voor de centrale 
partijorganen in de minderheid bleken, terwijl de revolutio
naire sociaal-democraten onder leiding van Lenin de meer
derheid verkl't'gen; de namen bolsjewiki. en mensjewiki zijn 
afgeleid van de Russische woorden voor meerderheid en min
derheid. 

Na de burgerlijk-democratische Februari-revolutie van 1917 
traden de mensjewiki tezamen met de sociaal-revolutionairen 
toe tot de burgerlijke Voorlopige Regering; zij ondersteun
den de imperialistische politiek en•an en ze bestreden de aan
groeiende proletarische revolutie. 

Na de soc::ialistische Oktober-revolutie werden de men• 
sjewiki openlijk een contrarevolutionaire partij, die optrad 
als organisator en deelnemer van samenzweringen en opstan· 
den, gericht op omverwerping van de Sowjet-macht. 

De sociaal-revolutionairen vonnden een kleinburgerlijke 
partij die eind ]90] - begin 1902 werd opgeriC"ht. Terwijl 
zij aanvankelijk de democratische eisen van de boeren ver
woordden, alsook het stre\·en van de boeren om land van 
de grootgrondbezitters te confisqueren, werden de sociaal-re· 
\"Oiutionairen later een partij van koelakken en na de so
cialistische Oktober-revolutie een openlijk contrarl."volutionaire 
partij, die tezamen met de bourgeoisie, de landheren en de 
buitenlandse intern~nten tegen de Sowjet-macht streed. Blz. 70 

11 I-Iet Eerste A/russische Congres van Werkende Vrouwen, dat 
door het Centraal Comité van de Russische Communistische 
Partij (bolsjewiki) was bijeengeroepen, vond van 16 tot 21 
no\·f'mber 1918 in Moskou plaats. Op het eongres waren 1147 
afgc\·aardigden \'an fabrieken, bedrijven en de d~trpsarmen 

aanwezig. Het congres hechtte goedkeuring aan de voorge• 
stelde organisatorische vonn om partijloze arbeid~ters te be
tff'kken bij de socialistische opbouw via de conferenties van 
afgevaardigden en legde de basis voor het uitgebreide organi-
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satorischc werk van de partij onder de arbeids~n en boerin· 
nen. BI::. 73 

11 De Comités van Je Dorpsarrno~de werden per decreet van 
het Alrussi~ch Ct'ntraal Uitvoerend Comité van IJ juni 1918 
bekrachtigd. Volgens het decreet \"Ïelen binnen de sfeer van 
activiteiten df"r comitl-s ,·an de dorpsannoede: de verdeling 
\"an graan, \"&n eerste levensbehoeften en landbouwwerktuigen, 
het verlenen \"an steun aan de plaatselijke organen voor de 
\"Ocdselvoorziening en de \"ordering van O\"Crtollig graan bij 
de koelakken. Het decreet stelde verschillende voorrechten 
\"Ut \·uor de armen bij de vcrdeli~ van het graan en de land
bouwwerktuigen. De comités van de dorpsarmoede hebben 
ren bijdrage geleverd tot de consolidatie \"an de Sowjet-macht 
op hrt platteland en zijn van enorme betekenis geweest bij 
het overhalen van de middelgrote boeren naar de kant van 
de Sowjet-macht. 

Volgens het besluit van het Zesde Alrussische Bui~nge
Y."One Çongres van Sawjets (in november 1918) vlo.eiden de 
comités van de dorpsarmoede samen met de plattelandssow· 
jl"h. BI::. 75 

De door Lenin geschreven materialen en documenten over 
het ontwerp-programma van de RCP(b) werden de grond
slag voor het werk van de commissie voor de samenstelling 
'·an een p~rtijprogramma. Het nieuwe programma de 
partij werd aanvaard door het Achtste Congres van de 
RCP(b), dat in maart 1919 plaatsvond. Blz. 77 

Comrn1111istische soebbotniks, zo noemde men de vrijwillige 
onbetaalde arbeid van de werkers ten behoeve van de maat
schappij, die hun communistische houding ten opzichte van 
~c arbeid kenmerkte; ze werden voor het eerst georganiseerd 
In de jaren van de burgeroorlog, toen de nationale economie 
geruïneerd was en er onvoldoende arbeidskrachten waren. In 
reactie op een brief van het Centraal Comité van de RCP(b) 
over revolutionaire arbeid organiseerden de arbeiders ,·an 
de spoorweg Moskou-Kazan op zaterdag JO mei 1919 de cer
<I;J 
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!!'11! c-ommunistiKhe snebbotnik ( = l!&terda~~~;); na anoop \'&n 
hun normale ~rk werkten :r.ij nog zes uren zonder betaling 
aan het hC"ntel \"&n de wal{on~ en de lokomotie"·en, aan los• 
sen en laden enz. Hun initiatief 1o"0nd wet'rklank bij anderTn 
en de soebbotniks werden Pen mau&lM-wt'gin!l. Lrnin hrchlll" 
een enorme betekenis aan de communistische .soebbotniks en 
noemde ze 'het grote initiatier in de 'ontwikkrling \'&n de ar
beidsproduktiviteit en bij de overgang naar een nieuwe ar· 
beidsdiscipline'. (L•nin. W.I., Keuze uit zijn werken. Uil!'l:t'· 

'~rij Prognes, Moskou 1975, d. 111, blz. 227.) Bl:. 79 

11 Een /Joed is een oude Russische Rewichtsmaat, die gelijk
!>taat aan 16,381 kilo. BI:. 82 

" De Constituante of Coii\IÏI11ere11de F er gadering wf'rd door 
de Sowjet-macht op 5 januari 1918 bijeengeroepen. De ,·er
kiezingen voor de Constituante vonden plaats volgens lijsten, 
die nog \"ÓÓr de Grote Socialistische Oktober-revolutie waren 
samengesteld, waardoor de samenstelling van de Constituante 
een afgesloten stadium in de ontwikkeling \'&n het land weer
spiegelde, toen de vertegenwoordigers van de partijf"n der 
mensjewiki en der &aciaal-re\•olutionairen, maar ook van de 
kadetten, nog aan de macht waren. Het resultaat was een 
scherpe kloof tussen de wil van de overweldigende meerder
heid van de volksmassa's, die zijn uitdrukking vond in de 
schepping van de Sowjet-macht en haar dec:reten, en de po
litiek die werd bedreven door de uit soc:iaal-revolutionairen, 
mensjewiki en kadetten bestaande minderheid, die uitdruk
king gaf aan de belangen van de bourgeoisie en de koelakken. 
De Constituante weigerde om de door de bolsjewiki ,·oorge
stelde 'Verklaring van de rechten van het ''"-erkende en uitge
buite volk' te beoordelen, zij wenste de dec:reten over de vre
de en over de grond alsmede het dec:reet over de overgang 
,·an de mac:ht naar de Sowjets, die het Tweede Congres van 
Sawjets waren aanvaard, niet te bevestigen. 

Na het voorlezen van de verklaring verlieten de bolsje
wtki de Constituerende Vergadering, die blijk had gegeven 
van haar vijandige instelling ten opzic:hte van de werkelijke 
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~lan!ij:~n 'an h!!'t wrrkrnd" volk. Op 7 januari 1918 w~rd d~ 
Comcituancr \ia rrn drnl:'rt \ an h~t Alruui!ICh Centraal 
l.'ih·or-~nd Comici- uitrrmr:l:'jaal.!d. BI:. 86 

'" D(' ~trot(' Fran!oC hur!!;rrlijk·d('mocratischc Tr\olutic \Ond plaats 
m dl" jaren 1789-179-t. 81:. :J.#. 

"' D.- lntarratrontJ!e Dag vo11 Je Werkende Vro11w of de lnter
rrationale l'rouwerrdag (8 maart) is de da!~: van de internatio
nale wlidaritcit 1u~n de werkl!'nde- \rouwe-n van alle landen 
in d(' ~trijd voor vrt'dt', democracie en socialisme. 

Dr da11;: is in~('steld op de Tweede Internationale Confe
f('nti(' van SocialisliM"h(' Vrouwen in Kopenhagen (in 1910) 
op voorstd van Clara Zctkin, met als doel de mobilisatie van 
brcd(' ma~'s van vrouwen voor de strijd tegen de burgerlijke 
hl!'f'nchappij. De I ntrrnationale Vrouwendal{ werd voor het 
l!'e-rst in 191 I gehouden in Duitsland, Oostenrijk, Denemarken 
rn Zwitserland. In Rusland ~ebl!'urde dat in 1913. Blz. 101 

.. De Communistische lrrternatîonale (Komintern, or de Derde 
International(') was een i neernationale revolutionaire organi
s.atie van het proletariaat, die heeft bestaan van 1919 tot 
I 943 en die een vereniging vonnde van communistische par
tijrn uit vcrschillende landen. 

D(' Komintern schiep en versterkte de banden tussen de 
arbeiders van alle landen, die waren verscheurd door het ver
raad van de leiders der Tweede Internationale tijdens de 
Eerste \Vereldoorlog; zij verdedigde de leer van het marxis
me-leninisme tegen verminkingen door de opportunisten; ûj 
werkte een reeks theoretische vraagstukken uit over de arbei
dersbeweging en de strijd voor het socialisme tussen de beide 
wereldoorlogen; zij heeft veel gedaan voor de verbreiding \·an 
de ideeën \"an het wetenschappelijk socialisme onder de mas
sa's en ze heeh een bijdrage geleverd tot de versterkin~ van 
de communistische partijen in verschillende landen. Blz. 102 

" Het Eerste Congres van Vertege,twoordigsters der Vrou
wena/delineen van de Oostene Volkeren in Sowjet-gebieden en 
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-repu61iden ,·ond. in Molkou plaatl \'an 5 tot 7 april 1921. 
Er wa~n communistische afg~vaard.igden aanwcozig uit Tut• 
kestan, Aurbajd1jan, Basjkirië, de Krim, de Kauk .. us, T ... 
tari~. Siberië t'D «n ~ks goe-H~tnC"mcntcn met t'C'D Turkse 
en ~n Jx.rgbe,·olking. 

De afgevaardigden op het Congres 'M.'endden zich tot Lenin 
met een brief, waarin dj hem uitnodigden om het Congre1 te 
bezoeken. In antwoord op die uitnodiging stuurde Lenin het 
in deze bundel afgedrukte telefonisch bericht. BI:. 109 

• Au&i4ss,alfen waren in de Griekse mythologie de enorme, 
vele jaren lang niet schoon!{emaakte paardenstallen van kei· 
:rer Augias. 

De reiniging \'an deze stallen wt'rd J:erekcnd tot één ''an 
de grote piTstaties \"&n Hercules. 

In overdrachtelijke zin dient de uitdrukking 'Au~ia!i~tallt'n' 
ter aanduiding ,·an cxtrem~e \rerwarring, wanorde .en smerig
heid. Blz. 110 

" Pod Znamenem Marksiz"... (Onder de banier van het mancis. 
me) was .een filosoriscla en maatschapp-elijk-economisch maand
blad; het· verscheen in Moskou van januari 1922 tot juni 
19-H. Blz. 113 

• De Ekonomist was het tijdschrih van het Industrieel-Eco
nomische Genootschap ,·an Rusland; h-et ''erscheen in Petro-. 
grad ,.an 1921 tot en met 1922. Blz. 113 

• De conferentie t1an /JIIrlijlozt: arbeidslt:r5 1:11 boerinnen van 
Moskou en het goevernement Moskou \"Ond plaats op 6 no
vember 1922. Aan de conferentie werd deelgenomen door 
meer dan. 2000 afgevaardigden. De begroetingsbrief van Le
nin werd o\·erhandigd aan uit de con(erentie verkozen afge
vaardigden, die hem opzochten met het \"erzoek een rede te 
houden. Blz. 117 

11 Bedoeld wordt het Tweede Congres \'an de Communistische 
Internationale, dat tussen 19 juli en 7 augustus 1920 plaats
vond. Blz. 122 
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• Dl' jMnhrJ waren in het uarisWche Rudand. de pupillen 
'·an de (milila.in:) junkcrKholcn, die werden opgeleid \-"OOr 
het oflicit'nkader. Tijdens de Grote Socialistische Oklober
n>\"Oiuûc l'n in de c-enll' tijd daarna poogden de junken 
\'an Peti"OJ(rad, Moskou t'n enkele andere sleden gewapend 
\'er.tl'l te bicden tpgen het in opstand gekomen volk en de 
&w.·jet-macht, maar zij werden overal \'t'rplcnerd. BI~. 123 

• Het l'rcdcJucrdr•l t'l'lll V•u•illfJ was een imperialistisch 
nc-del\·erdrag dat het einde betekende \"an de Eente \Vt'reld
oorlog van 1914-1918. Het werd op 28 juni 1919 te Ver· 
sailles ondrrtrkt'nd door de Verenigde Statt'n, Engeland, Frank· 
njk. h~ië. Japan en andt'rt'D aan de t'IIC kant en door het 
capitulercnde Duitsland aan de andt'n: kant. 

Het Vt-rdrag \-'an \"ersailles beoogde de consolidatie van 
de hen·rrdeling \'an dt! kapitalistische wereld ten gunste van 
de O\'t'rwinnende machten. Frankrijk kreeg Elzas-Lotharin· 
gen. Hrt Saargebied kwam ,·oor J 5 jaar onder het bestuur 
\·an de Volke-nbond en de kolenmijnt'n aan de Saar -rden 
hl't rigendom \·an Frankrijk. De kolonies ''an Duitsland wer· 
drn \'erdeeld onder de zege\"ien:nde machten. Duitsland h·erd 
,·erplicht tot enom1e herstelbetalingen. Het verdrag kwam in 
\'Olie zwaarte te rusten op de schouders van de volksmassa's 
in Duitsland: zij waren gedwongen om enonne belastingen 
te betalen en de misère \"an chronische werkloosheid te on· 
dergaan. Wat de Duitse imperialistische magnaten van de 
zware industrie bt'trcft: deze behielden hun heersende positie 
in het land en ble\·en kolossale winsten opstrijken. Blz. 131 

Bt'doeld wordt de oorlog van het burgerlijk-adellijke Polen 
tegen de Sowjet-republit'k van april tot oktobt'r 1929. Blz. 140 

De CommuniJiist:h# Arb•idusparlij va11 Duitsland was een 
kleinburgerlijke anarcho-syndicalistische groepering die in 1919 
Wt'rd opgericht door 'linkse' elementen, die zich haddt'n af· 
gt'splitst van de Communistische Partij van Duitsland. Daar 
rij bij de arbeidersmassa's van Duitsland get'n enkele steun 
\'Ond degenereerde dt'ze groep later tot een splintergrot'p die 
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,-ijandig k"geiiO\'l"T de Communistische Partij en de arbci
denklas.se stond. BI::. 143 

" De Tweede lnternGtionalfl was een internationale unie van 
soc-ialistische partijen die in 1889 werd opgericht. Toen de 
imperialistische wt"reldoorlog ,-an 1914-1918 begon vcrric
dell de leiden ,-an de Tweede Internationale de zaak van 
het socialisme en gingen zij o\·cr naar de kant van hun eigen 
imperialistische regeringen, waardoor de Tweede Internatio
nale uitc-en,·iel. De linkse partijen en grot"pen die vroeger tot 
de Tweede Intc-rnationale hadden behoord sloten zich aan 
bij de Communistische (Derde) lutl'rnationale. di1• in 1919 
in Moskou werd opgericht. De Tweede Intcrnalionalc werd 
hl'rop~erkht op een conferl'ntic in Bern in dat7.elrd(' jaar 
1919; er tradl"n alleen panij('n toe di(' d(' n·du~. opportunij;· 
tische vleugel in d(' socialistische b('W('~ing verte~('!lWoordig· 

dl"n. BI:. 144 

•• Hl"t Derde Cor~gres uarJ de Komintern, dat plaatsvond van 
22 juni tot 12 juli 1921, luisterde naar een venlag van 
Clara Zetkin over de revolutionaire vrouwenbeweging en aan
"·aardde twee resoluties: I) over de versterking van het in
ternationale contact tussen communistische vrouwen en over 
de taken van het Internationale Secretariaat van de Komin
tern betreffende het werk onder de vrouwen; 2) over de 
\'Onnen en de methoden \·an het communistische werk onder 
de vrouwen. Blz. 

" De Spartilkisten waren de leden van de 'Spartakusbond', een 
re\·olutionaire organisatie van linkse Duitse sociaal·dl"mocra· 
ten, die aan het begin van de Eerste Wereldoorlog werd op· 
gericht door Kar! Liebknecht, Rosa Luxemburg, Franz Meh
ring, Clara Zetkin, Leon jogiches (Tyszka) en anderen. De 
Spartakisten voerden re\'olutionaire propaganda onder de 
massa's tegen de imperialistische oorlog en zij ontmaskerden 
de overvalspolitiek "·an het Duitse imperialisme en het ver
raad van de leiders der sociaal-democratie. Tegelijktortijd na· 
men de Spartakisten in een reeks vraagstukken van theorie 
r-n tactie-k r-en foutief standpunt in. 
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In april 1917 traden de Spartakisten toe tot de centrum· 
politieke Onarhankdijke Sociaai-Democratischr Partij van 
Duitsland waarbij 1.ij echtl'r hun or.~anisatorische ?.elfstan
di~hl'id behieldrn. Na de November-revolutie van 1918 in 
Duitsland braken dl.' Spartakistl.'n met dl.' 'onarhankelijken' l.'n 
in dl.'cember van hetu•lfd(' jaar richtten 1.ij d(' Communistische 
Partij \·an Duitsland op. IJ/;. 160 

" D(' ()Jwfhanl.elijJ..e Sociaal-Drmocra/ilche /'arlij t•an Duils

/atld wa~ t•cn rrntrum-politickc partij, die in april 1917 werd 
op~cricht uit oppositic-rlcrncnten \·an de Duitse Sociaal-De
mocratische Partij. 

In oktobl'r 1920 vond er op het congres van de Onarhan
kt·lijkr Sociaal-Democratische Partij in Halle een scheuring 
plaats. Een aanzienlijk deel ervan verenigde 1.ich in december 
1920 met de Communistische Partij van Duitsland. De recht
se elementen richtten een apartl' partij op en namen de oude 
naam van Onarhankelijkl' Sociaal-Democratische Partij aan. 
In 1922 tradl'n dl' 'onafhankclijken' weer toe tot de Duitse 
Soriaal-Democratischc Partij. Bh. 160 
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A 

Adltr, Viktor 1 1851-1918) 
-een der !/:TOndleg\l:t'TS en 
leiders \·an de Oostenrijkse 

sociaal-democratie. BI:. 27 
D'Annunûo, Cabriele (1864-

1936)- Italiaans schrij

\'er en politicus. Blz. 137 
Armand, lnena (/eli::aweta 

FjodorowntJ) (1847-1920) 
-lid \'an de bolsjewisti
sche partij sinds 1904; ac
tief deelneemstl'r aan de in

ternationale arbeiders- en 
communistisch{" bewc((in~ 

van \'rouwen. BI::. 140 
Astrachan, /. D. ( 1862-

1918) -arts, schrij\·er van 
een reeks werken o\·er vraa~
stukken van de sociale ver
zekering, de strijd tr~en 

traumatisme, enz. BI::. 40 

B 

Bebel, August ( 1840-1913) 
-prominent figuur in de 

Duitse eu internationale 
arbt'idcrsbewel:!;ing. El'n der 

oprichters en leiders \"an 
de Duitsc sociaal-de!llocra
tic. Bankwrrkcr \·an \)(•ro<'p. 

131:. 12ï 
Brerjho-Brnj!..owskaja, jel.ate

rîna Konstantinow11a ( /844 
1934) - medeorganisa
trice en leidster \"an de so
daal-re\"olutionaire partij; 
behoorde tot de extreem 
rechtse deugcl daar\ an. 
Streed na de socialistische 
Oktober-re,·olutie \·an 1917 
lc~{'ll dr Sowjrt-macht. 

BI~. 11, 6ï, 71 

c 
Charîzomenow, S. A. ( 1854-

1917)- Russisch statisticus 
en econoom. BI::. 19 

D 

Denikin, Anton lwauowitsj 
(1872-1947) - generaal 

in het tsaristische leger; tij-
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deos de burgeroorlog een 
der \"OOrmannen van de con
uare\·olutie \'an bourgeoi
sie rn landheren. Br!too 
aan het hoofd \'ao het ,:,it
gardistische leger in het 
Zuidt'n \'an Ru~land in 
1919 een man naar !\los
kou. Dit werd begin 1920 
door het Rode Leq:cr ver
nietigd. Blz. 85 

Diumann, Wilhelm ( 1874-
1954)- een der leiden 
\'ao de Duitse sociaal-de
mocratie; stond politiek ge
zien in het centrum. BI:. 
160 

E 

Eng1b, Friedrieh ( 1820-
1895). Bl:. 71, 135 

F 

F re}' - een der pseudoniemen 
van W. I. Lenin. Blz. 24 

Frc11d, SÎ}:m11nd (1856-
1939) -Oostenrijks neuro
loog en psycholoog. Blz. 127 

Gärt11er- ambtenaar op het 
Oostenrijkse ministerie van 
communicatie; lid van het 
internationaal genootschap 
\'Oor de bestrijding van de 
postitutie. Blz. 48 

Gorbo.noWG (Kabloekowa), 
Minna Ktulowna ( 1840-
1991) -econome en statis
ticus; schrijfster van de na
rndistische richting. Blz. 18 

jakowltlwtJ, W. N. ( 1885-
1944) -Russische sociaal
democrate en bolsjewiek; 
deed na de socialistische Ok
tober-rt'volutie van 1917 
werk in sawjets en partij; 
steunde van 1920 tot 1926 
de oppositie van Trotski, 
maar brak later met de op
positie. Blz. 7, 82 

Jogiehes (Tys:ka), Leo 
(1867-1919) -prominent 
figuur uit de Poolse en de 
Duitse arbeidersbeweging; 
streed samen met Rosa 
Luxemburg tegen de cen
trum-politiek in de Duitse 
sociaal-democratie. Blz. 124 

I[ 

Kiiwski, P. - zie Pjatakow, 
G.L. 

Koltsjak, Aleksandr W asilj
ewitsj (1873-1920) -
admiraal op de tsaristische 
vloot; stelde in 1918 met 
hulp van de Amerikaanse, 
Engelse en Franse imperia
listen een burgerlijk-adellij
ke militaire dictatuur in in 
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de Oeral, in Siberië en in 
het Verre Oosten. Leidde 
in 1919 een aanval tegen 
de Sowjet-republiek. Werd 
tegen februari 1920 vernie
tigd door het Rode Leger. 
BI.:. 85 

Kro•JukajtJ, Nadezjtl• Kon
stantinowna ( 1869-1939) 
-prominent figuur in de 
Sowjet-staat; een der ouds
te )~en van de CPSU; 
t'chtgenote en naaste me
dewerkster van Lenin; \'OOt• 

aanstaand Sowjet-pedagoge. 
Blz. 16 

L 

Ugien, Carl ( 1861-1920) 
-rechts sociaal-democraat; 

een der leiden van de Duit
se vakbonden; revisionist. 
Blz. 160 

Lilsjkou. L. G. (1858-
1926) - arts: directeur 
van de Mariinski Kraam
kliniek in Sint-Petcrsbur~. 

Blz. 39 
L11th1F, Martin (1483-/546) 

-prominent figuur van 
de Hen·orming; grondleg
ger van het protestantisme 
(lutheranisme) in Duits
land. Bh. 160 

Luxemburg, Rosa ( 1871-
1919) -prominent figuur 

uit de internationale ar· 
beidersbeweging; medeop· 
richtster van de Commu
nistische Partij van Duits
land. BI:. 50, 124{125 

M 

Marx, Karl (1818-1883). 
BI.:. 14 

Morga1u, de - een dynastie 
\·an grote Amerikaanse ban
kiers en miljardairs. Blz. 34 

Morley, John ( 1838-1923) 
-Engels politicus en 
schrij\"er; liberaal; van 1905 
tot 1910 staatssecretaris 
\"OOr India; \"Oerde een po· 
litiek van onderdrukking 

de nationale be· 
vrijdingsbeweging. Blz. 31 

Moro;:ows, de- grote Russi· 
sche textif'lrabrikanten. Blz. 
35 

p 

Pjatakow, Georgi Leonidowitsj 
( 1\ïëwskî, 1~.) ( 1890-
1 rJ37) - Russische sociaal
democraat; bolsjewiek; voer
de tijdens de eerste im· 
perialistischr wereldoorlog 
\·an 1914-1918 een anti· 
lc-ninistische politiek over 
het vraagstuk van het recht 
der naties op ;,o.e)fbeschik· 
king en andere uiterst be· 
langrijke vraagstukken. Werd 
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in 1936 wegens partijvijan
dige activiteiten uit de par
lij ~e~toten. Blz. 49/50, 52 

P/echanow, Georgi Walenli
nowitsj ( 1856-1918) -
prominent figuur in de 
Russische en de internarlo
nale arbeidersbeweging; 
vooraanstaand propagandist 
van het marxisme; vanaf 
1903 mensjewiek. Blz. 71 

Popp, Adelheid (geh. in 
1869) - lid van de Oos· 
tenrijkse sodaal-democrati
sche partij; publiciste en 
schrijfster; oprichtster en 
leidster van de sociaal-de
mocratische vrouwenbewe
~inc; in Oostenrijk. Blz. 27 

R 

Ramsoy, William ( 1852-
1916) - Engels natuur- en 
scheikundige; bekend door 
7Îjn werken op het gebied 
van de organische en de fy

sische chemie. Stelde een 
onderaardse vergassing van 
steenkool voor met gebruik 
van het vrijgekomen gas 
voor technische doeleinden. 

BI:. 33-35 
Rjaboesjinski's, de - grote 

Russische kapitalisten en 
bankiers. Blz. 35 

Rockefellers, de - een fami
lie van financiële magnaten 
in r]P v.o;;; Rl;o .'?') 

Rothstein, Fjodor Aronowitsj 
(1871-1953) - Russisch 
sociaal-democraat. Werd in 
1890 gedwongen om uit 
Rusland te emigreren. Nam 
actief deel aan de Engelse 
arbeidersbeweging en aan 
de oprichting van de Com-

munistische Partij 
Groot-Brittannië {in 1920). 
Keerde in 1920 terug naar 
Sowjet-Rusland. Schrijver 
van een reeks werken over 
\Taagstukken van de ge
schiedenis van het imperi· 
alisme. Bl:. 30 

ScheidemtWit, Philipp ( 1865 
-1939) - een der ltiders 
van de extreem rechtse vleu
gel binnen de Duitse so
ciaal-democraûe. Van fe
bruari tot juni 1919 hoofd 
·\·an de burgerlijke Duitse 
regering: was een der or
ganisatoren \·an de bloedi· 
ge onderdrukking van de 
Duitse arbeidrrsbeweging in 
de jaren 1918-1921. Blz. 

/60 
Semkowski, S. (Bronsjttjn, 

Srmjon jorljtlt'ÎIJjl (crb. 
iu 1882) - Russisch so~i
aal-democraat en mensje
wiek; lid \·an het buiten
lands secretariaat van het 
oe der 111ensjewiki. Brak 
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in 1920 met de mensjewiki 
en wijdde zich aan weten• 
schappelijk werk op het ltl'· 
bied \"an de literatuur. BLz. 
52 

Sorol:irr, Pitirim A.ld;s•ndro
wilsj (IBB9-196B) -re
actionair burgerlijk lOCio
loog in Rusland. Van 1918 
-1920 prh·aat-docent aan 
de unÏ\"t'rsiteit \'&n Petro
grad. Werd in 1922 naar 
het buitenland ~e:r.onden. 

BI:. 114/115 
Swidmki, A.I. ( 1878-

1985)- Russisch sociaal
democraat en bolsjewiek, 
\'&n&f 19171id van hetvolks
commissariaat van voed
~h-oorziening; van 1923 
tot 1928 plaats\-ervangend 
'-ollscommissaris ,·an land
bouw in de Russische Fe
deratie. Bk. 82 

T 

Trotski (B,onsjttJjn), Ljew 
Dawidowitsj (1879-1940) 
- Russisc.b sociaal-demo
craat en mensjewiek. Werd 
op het Zesde Congres van 
de RSDAP in 1917 opge
nomen in de bolsjewistische 
partij. Bekleedde na de so
cialistische Oktober-revolu
tie een reeks verantwoorde
lijke posten. Voerde een 
verbeten frac:tiestrijd tegen 

de a~meiiC' lijn un de 
partij en tc~~:cn het leninit
tiK"he prosramma ''OOr de 
opbouw van het IOCialisme; 
predikte de onmogelijkheid 
van de zege van het so
cialisme in de USSR. In 
1927 werd Trotski uit de 
partij gcstoten en in 1929 
werd hij wegens sowjet-,·ij
andige acti\'iteiten uit het 
land l:l;e:r.t't, BI=. 82 

Tsereldî, lr•ldi G.:orgîiwitsj 
( 1882-1959) - l"t'll der 
leiders \·an ht"t nwnsjewis-
me: mini~tl"r \"311 t"Ommll· 

nicatie en later miui~trr \·an 
binnenlandse zaken in de 
burgerlijke Voorlopige Re-
gering (1917); na de so
cialistische .Oktober-revolu
tie leider \"an de contrarc
\"O)utionaire mensjewistische 
regering in Georgië. Na de 
zege \'an de Sowjet-macht 
in Georgië (in 1921) wit

emigrant. Blz. 11, 67, 71 

w 
Wigdortsjik N. A. ( 1874-

1954) -arts; schrijver van 
een reeks werken op het 
gebied ,-an sociale verzeke· 
ring en beroepsziekten. Blz:. 
40 

Wrangel, Pjotr Nikolajewitsj 
( 1878-1928) -generaal in 
het tsaristische lee-er: een 
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der leiden "·an de contn· 
R""Oiulie in de jan-n "·an 
de burgeroorlofl:. \"anaf ap
ril 1920 opperbM.Tihrbbrr 
\"&n d~ conti1IIT\-olulionaire 
'•tnjdlr.rachlen in het Zui
drn "·an Rutland". Vluchue 
in noven1bc-t 1920, na de 
nederlaq \"An zijn uoeprn, 
naar het buitenland. Blz. 
/40, 153 

z 

Z•tlin, Clara (1857-1933) 
-prominent figuur in de 
Duiue en de inlemationa
le c:ommuni•tiJche en ar
beidrnbewqing; mede· 
opricbt~oter van de Commu· 
nildlc:he Partij van Duits
land. Na bet Derde Consra 
van de Komiatem verkozen 

in het Uihroerende Co
mitl \ an de Communilti
Khe lnlernalionale. Scond 
aan het hoofd van het in· 
trmationale vrouwensecre
tariaal. Vanaf 1924 onon
derbroken voorzi 111er van 
hel Uitvarrende Coroité 
\·an de lnlernationale Or· 
ganimtie voor hulp aan 
11rijders ,·an de revolu1ie. 
Blz. 28, 127, 139, 152, 157 

7.ietz, Luise ( 1865-1922) 
-figuur uit de Duitse so
daal-democratiiChe partij; 
van beroep onderwijzeres. 
OndenteWide op het Stuit• 
gartse Congre1 van de Twee
de lnternatitmale in 1907 
de eis tot doorvoering van 
het algemeen kiesrecht voor 
vrouwen. Blz. 28 
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