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Hij zegt daar (blz. 49), dat het verloop

daarentegen,

leven te hebben.

is er een

onze grenzen een

wat voor onzin hij wel over Pannekoek

68 titels van Kautsky

verloren

zouden

tegen

Herman

al

en

vorm

kent,

van Riemsdijk

taai

Am-

van de ar-

buiten

Zo een enkel werk van laatstgenoemde

ons Correspondance

na hun breuk

is, terzijde

die veel langer geleefd heeft,
bestaat

in het

en in nog

te geven van de publik aties over Pannekoek,

in Amsterdam

maal tot Pannekoeks direkte

jrg. 1919,

dat Gorter

In het bui-

of Jacques de Kadt

De naam van Gorter daarentegen,

van de laatste

hen geraadpleegd

ver zijn geschriften

Nieuwe

("Ze zeggen, dat je eenzaam gestorven

is het nog weer eens herhaald
Wibaut,

sprookje,

het geestelijk

sprookje.

interesse. Het zou bijna onbegonnen

nieuwsgierigheid,

tijdschriften

opge-

in Nederland",

in 1909 en vervolgens

Cors tius hebben vele anderen

"F.M.

door

beweerd.

al

van de

volledig

in 1920 hoe langer hoe eenzamer

Gerrit

Brandt

Nederland"

de SOAP) voor Gorter
W,baut

"De

of zelfs, naar er beweerd

niet

of er de draak mee gestoken.
proefschrift

dering
gewekte

Dat alles dateert

tegenstanders

geprotesteerd

dr. J.C.

blazen. Na Brandt

uit.

die dienen

Pannekoek.

in zijn brochure

omtrent

Hollands

en Wijnkoop

aantal komen buitenlanders

Geschiedenis

over Van Ravesteyn.

gaat.

verkiezingsprogram

kommunisme",

telkens

de mens en dichter",

tijdschrift

Sociale

van Marx. Hij

en de wereldrevolutie",

met de S.O.A.P.

je stem

heeft

schiedde
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Het

bekend.

heeft.

(en ook Jacques de Kadt)

is het sprookje

een zuiver

Ravesteyn

bezorgd

IS slechts slacht-

de laatste jaren alleen al in de Franse of Engelse taal het licht hebben gezien.

maar over

die, naar de titel

Van

toenemende

kv 's litterarisches

wording

Gorters dood heeft de dichter
het bewuste fabeltje
in 1934,

aan de briefwisseling

en Pannekoek

in de partij

Maar dr. Borrie

daarentegen

Overigens

hier een opsomming

en de "Groupe

25.

en de bolsjewieken

Het proletariaat

trachten

Ravesteyn

de opvattingen

voortdurend

tuur

te staan temidden

beidersbeweging,

of
Wij

geen enkel· verschil

Van

mate die van Pannekoek,

Voor

pektievelijk

aktieve

Wibaut,

klank

het eerste niet.

geweten.

van Gorter
zijn

begrip.

(1876-1941)

als zodanig,

gehele verhandeling,

is, heeft Wijnkoop

Duitse

na hun breuk

met de S.D.P.
zijn

natuurlijk

maar over zijn partij

blz.

hebben

veel sterker

en Lenin, die verderop

19. Wijnkoop

naam een roemrijke

geheel niet of nauwelijks

staat door zoJakobijnse

beter

tenland

blz. 167/168.

hun politiek

Pannekoek

van

niet opgekomen.

van de legende.

moet

isolement

als de ver-

van "de hersenschimmen

Wijnkoop

S.D.P."

Dr. W. van Ravesteyn, "De
sterdam, 1948, blz. 208.
Het door

blz.

maakt

woord

Karl Homer,
"De Derde Internationale
Tijd", jrg. 1920, blz. 196 en 197/198.

64.

zal

blz. 20.

S.D.P., waarvan hier sprake
nomen (pag. 24).
63.

Een dergelijke

zijn

offer

In toenemend

boven zijn

niet over "De Tribune",

D.J. Wijnkoop,

burgerlijke

van Pannekoek

1918,

Maar dat

ontleent

Pannekoek

ten opzichte

handelen

Het laatste is waar natuurlijk,

al bezig zich

revolutie

plaats niet over zijn partij

voorkomende

het ook als motto

wil.

politiek

Lenin en Panne koek van el-

tussen Pannekoek

Baarn

op de desbetreffende

haar blad,

de proletarische
Waarin

het

Dat echter

en Pannekoek

de eenmaal vernietigde

lopen hier vooruit op de verschillen
uitvoeriger aan de orde komen.
60.

Lenin

staat opvatten.

iets als "de proletarische
Blanquistische

is in feite

vertegenwoordigt

van de arbeidersmassa's".

is, dat beiden

Lenin

Kautsky

der sociaaldemokratie.

werkzaam,

op Kautsky

socialisme
worden.

vertegenwoordigt

de linkervleugel

Bij zijn kritiek

pas goed zichtbaar

kaar verschillen

Lenin

in die linkervleugel

los te maken.

inderdaad
later

centrum,

Het

waar-

nog geenszins met het algemene
en dientengevolge
der verhoudingen

een schijn
wordt

ont-

opgehe-

ven. Daarmee wil niet gezegd zijn, dat de burgerlijke
opeens wel "ruimhartig"

blijkt,

zich geenszins zo absoluut
genomen,

integendeel.

waarheid,

doch

De waarheid

die

omstandigheden

- die toen nog onbekend

dan doet hij dat als "links"
revisionisten

keert,

parlementaire

een meeslepend
zoals

toevoegt,
vormt,

betoog,

bij

zo veel

worden

veroverd,

geschriften

van

Henry

71.

Nederland

Utrecht

alles is voor

Lorenz

Stein

von

van zuiver
matische

(1815-1890)

politieke

Het is hier wellicht
bepaald

toen

tijd

zich

voorbij

waar zich

in hun totaliteit

formuleert,

direkt

nieuwe

orde"):

senstrijd

een gewijzigde

van Gramsci,
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heeft.

door

hier weinig

periode

portret,

Horner,

niet

ondergeschikte

niem,

onder

74.

door

Oostenrijk

uitgeweken

leveren

vormen,

organisatie

als bolsjewiek

redenen

79.

Anton

voordoen,

die

zijn

om

Neil Mclnnes

80.

Nuovo"

("De

81.

in de klas-

wordt,

aan zijn gelijkenis

wel gelijk,

willen

op-

83.

hij

in een

Imperialismus
en Henriëtte

und die Aufgaben
Marxistische

Roland

(en hierboven)

des Proletariats",

Rundschau",

Holst, nr. 1, januari

uitgegeven
1916, blz. 8.

weergegevene had Pannekoek

ook al

der Internationale",

1914 was verschenen in de "Berner

dat

Tagwacht".

Horner,

"De strijd

over de kommun istische taktiek

in Duitsland",

jrg. 1919, blz. 695.

"De groei van het kommunisme",

Georg

Lukács,

maart

1920,

"Zur

"De

uit

Frage des Parlamentarismus",

pag. 161-172.

Nieuwe

Tijd",

jrg. 1919,

"Kommunismus",

Heft 6,

Het opstel van Lukács verscheen in dit blad vóór

dat in het august'Usnummer

de verschijningsdatum

Karl

Horner,

"De

Derde

in "De

Internationale

Tijd",jrg.

1920, blz. 168.

P. Aartsz,

"De arbeidersraden",

werd gepUbliceerd,

Nieuwe

Tijd",

niet

en de wereldrevolutie",

Amsterdam

ook in het Engels, in een vertaling

maar - zo-

later dan dat
"De

Nieuwe

1946, blz. 24. Het boek verscheen

van Pannekoek

zelf, in 1948 te Melbourne

in Australie.

van hem geschil-

wanneer

"Weltrevolution

van Lukács is geschreven.
82.

ten aanzien

beschouwd

naar
Georg

blz. 13.

als blijkt

is. In

te twijfelen

dat werd

publicist

jaar verscheen het, onder de titel

in een opstel "Der Zusammenbruch

Panne koek,

dat van Pannekoek,

dat de fabriek

wij

tijdschrift,

"Radenrepubliek"

de bekende

"Die

in augus·

blz. 490.

Gorter vanzelfsprekend
zouden

Karl

wie

pseudo-

eerst, onder de titel

een te Wenen verschijnend
onder

hij het,

niet onder

des Kommunismus"

na de val der Hongaarse

in

tijdschrift,

was, publiceerde

in het Duits,

Het verscheen

Nieuwe

t.a.p. blz. 9.

"De Nieuwe Tijd",

bijvoorbeeld

wordt

dat met name een man als Togliatti
heeft

dat

of niet en welke positie zij later hebben

of niets ter zake. Alleen

blz. 11.

het bewijs,

op, die veelbetekenend

- waartoe

blz. 10.

ibidem,

deze "werkelijkheid

geboren,

"Vorbote".
ibidem,

halfmaandelijks

zelf redakteur

und die Taktik

, Internationale

als de daar

75.

(toen)

"De

was verschenen

bij het Weense Verlag der Arbei terbuchhandlung.

"Der

Pannekoek

76.

die hij later

Tak tik ", eveneens onder Pannekoeks eigen naam, nog als

tussen 20 en 22 oktober

ibidem,

in zijn blad "L 'Ordine

in hetzelfde

in "Vorbote

Opvattingen

van dit

emigranten,

brochure

Anton

77.

Rühle

eigen naam.

een aantal

Pannekoek,

verschenen

hebben,

Schröder,

zijn

uitgegeven

Anton

konklusies,

en de wereldrevolutie",

tekstwijzigingen

der Weltrevolution

Later

arbeiders."

daarvan zelfs eerder nog dan hij

nadat dit opstel in Nederland

ook Pannekoek

op dat tijdstip

met enkele

78.

Karl

en Otto

Internationale

waarvan

in

alleen;

Derde

afleveringen

doch

van wie ik al eerder heb
de strijdende

hebben getrokken,

drie achtereenvolgende

eerder verkondigd

er het beste in slaagt

Wendel

"De

jrg. 1920, blz. 197. Kort

afzonderlijke

dra-

is voor een eerste, maar

van het kapitalisme

de genoemden

algemeen

Waarschijnlijk

Karl

Lukács.

dat Pannekoek

de verschijnselen

legt daar een nadruk

dat er wel gegronde

met het officiële

uit de realiteit

aan de bewe-

is. "Pannekoek",

heeft verdiept.

und kommunistische

de onvermijdelijke

Anton io Gramsci (1891-1937)

type van proletarische

die later

und

Franse geestverwant

nimmer

doch steeds de re-

duidelijk

in de pas met zijn kameraden:

tus 1920 in "Kornmurusrnus",

dat de tijd

reeds uiteengezet

in Engeland

kapitalisme

- verder zijn ontwikkeld
doet

staat

"werkelijkheid"

de huidige

hoeverre die gedachten

Sozialismus

op te merken,

Friedrich

na de eerste wereldoorlog

een nieuw

ingenomen,

hij

en Murphy

in het moderne

"In

door

zijn in die dagen vermetele

het geschiktst

te maken,

in Italië

basis heeft ... " en hij

ook behoort

derd

Voor

der verschijnselen,

Laufenberg,

tot de gedachten".

schrijft

merken,

"Der

gebracht

dezelfde

opvattingen

"genie",

al bijzonder

heel wat

wil doen geloven.

wat bij Gramsci, deelnemer

in Noord-Italië,

bepaalde konklusies

Entwicklung

Nederlandse

1842) schreef,

Hij moge, om redenen die wij

Heinrich

Gramsci

ook doordringt

tot

boek

dan Togliatti

toevoegen, dat sommigen

door

gevolgtrekkingen

Duitsland,

van

was en een andere, niet minder

de plaats om nadrukkelijk

trekt.

WOlffheim,

overal

uitdrukking

(Leipzig

aankondigde.

reeds zeer ver gaande, systematisering
algemene

en in

Tijd"

dat Gramsci's opvattingen

Ik zou er aan willen

Tijd",

zich op in het tweede en derde kwart van de twin tig-

degene zijn die het scherpst

Fritz

van het

niet de enige is, die uit de nieuwe ontwikkelingen

konsekwenties

73.

model heeft qestaa.i.

necrologie

hij in zijn

Frankreichs"

bewegingen

visie stapelen de bewijzen
ste eeuw.
72.

en de franje,

is

gelegen

waarvan hij zich

in "De Nieuwe

Differenzen"

meer dan 125 jaar al tot

des heutigen

en grootse

vooral

1967, blz. 8.

Iets van dit
Kommunismus

Maar die waarde

1964) waaraan ook diens hier geci-

overeenstemmen

en de ervaring,

"marcheerde

weer aanzienlijk

in zijn reeds eerder genoemde

en beginsel in de arbeidersbeweging"

Faas, "God,

partijwezen",

gerept,

is (blz. 71). Het

Pannekoek,

van de strijd

is mij eens gezegd door

en

van P.'s argumenten,

over de onderzoekmethode

voor "Die taktischen

sultante

langs

en van de arbeidersbeweging

Veel daarvan kan men ook terugvinden

1906, die ongetwijfeld
70.

kracht

dat zijn waarde heeft behouden.
vroege

datgene wat hij ook hier opmerkt
"Theorie

een utopie"

door de indringende

oktober
konstateert,

zijn van het een of ander theoretische

ging der arbeidersraden

schrijft,

macht

met het bolsjewisme

het produkt

verslingerd

idee, dat de politieke

in de algemene analyse van de maatschappij

studie

hebben

("Survey",

zijn ontleend,

Waar het hier echter om gaat is, dat bepaalde theoretische

waren - zijn vol-

die zich tegen de reformisten

aan hervormingen

dat "het

minder

is aan-

is een betrekkelijke

Differenzen"

over Gramsci,

teerde woorden

er

geldt, maar onder andere

of minder duidelijk

sociaaldemokraat

weg zou kunnen

(132 pagina's)

bedient.

verkondigt

"Die taktischen

die zich volkomen

en wie hij bijvoorbeeld

dan,

hij

die slechts onder bepaalde omstandigheden

artikel

dan

tegen verzet als destijds ook door Pannekoek

strekte geldigheid verliest. Als Pannekoek

boekje

sociale hervorming

alleen maar, dat het kapitaalsbelang

84.
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Karl

Horner,

"De

Derde

Internationale

en de wereldrevolutie",

"De

Nieuwe

Tijd",

jrg. 1920, blz. 165.

85.

Karl

Horner,

86.

ibidem,

Tijd",
87.

"De

een tendens, een zekere aarzeling,

Derde

Internationale

en de wereldrevolutie",

"De

Nieuwe

dwaasheid,

jrg. 1920, blz. 199.

Overigens

blz. 198.

Er kunnen

hier, waar het om Pannekoeks

geen uitgebreide
vakbeweging,

voorbeelden

dat

verkerende,

worden

trouwens

genoegzaam

opvattingen

iedere arbeider,

bekend

begonnen

gegeven van het huidige
ook de onder

is. Evenmin

is, natuurlijk
optreden

invloed

kan de oorzaak

der

praktijk

landen

De belang-

als Engeland

stellende

en Nederland

lezer zij verwezen

enerzijds,

Frankrijk

naar een reeks hieraan

de vier laatste jaren verspreid

te vinden

anderzijds.

gewijde

opstellen,

zijn in de afleveringen

die over

van het maand-

"The

89.

Anton

changing

of

Trade

Unions,

Londen, zonder jaartal,

Pannekoek,

"Lessen

uit

an inqu iry

bv the

kwesties

om de KAPD

te verketteren.

maar in ieder geval verschenen

de mijnwerkersstaking'

, "De

daarin

na 1952.

Nieuwe

gelaakt,

duldt,

Tijd",

dat

dat

t.a.p. blz. 256, 258 en 260.

heim ontwikkeld

91.

t.a.p. blz. 252 en 253.

92.

"Bremer

93.

"De

voornaamste

kant

van de arbeiders

marktprijs

het middel

tijdstip

enz.

Rosa Luxemburg,

ke",

Band lil,

Berlijn

bestaat

daarin,

zijn om de kapitalistische

van de arbeidskracht

te verwerkelijken.

nen is, de op elk

maar

taak van de vakverenigingen

zeggen de verkoop

de opvattingen

Bürgerkrieg?
1910.

Waarmee de vakverenigingen

"Sozialreform

loonwet,

tegen de op dat

gegeven konjunktuur

dat zij aan de

moment

dat wil

het proletariaat

van de markt

oder Revolu tion? ", "Gesammelte

",

in

1920

hier

Pannekoek

in "De

en door

se richting

Wer-

blijkt,

1925, blz. 51.

Nieuwe

voor de KAPD,

daarentegen

Bürgerzeitung",

9 augustus 1913.

land als over "de proletarische

Bürgerzeitung",

26 augustus 1911.

putschist

96.

"Bremer

Bürgerzeitung",

11 november

Radek hem in "Die

97.

"Bremer

Bürgerzeitung",

17 december

98.

G.D.H.

Trade Unionism",

99.
100.

P. Aartsz,
Anton
Anton

1910.

106.
en de wereldrevolutie","De

Nieu-

jrg. 1920, blz. 169.

Pannekoek,

"Het

Duitse

Voor

een uitvoeriger

schildering

tenissen zij o.a. verwezen
munistische
we Tijd"
zichte

taktiek

"De

Nieuwe

naar Pannekoeks

van 1919.

Hij konstateert

van de verkiezingen

door

de 18 meest besliste opposanten
punt verworpen."
103.

Anton

Pannekoek,

Tijd",

jrg. 1919,

Duitse

ibidem,

105.

"Open
2 juli
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afgewezen.

verschenen,
Arbeiter
en de wezijn veroorIn de tweede

getypeerde

volstrekt

bestrijders

Hamburg-

niet karakteristiek

van de KAPD

en eer bewijzen

van 26 juni

1923 noemtl

de Franse bezettingstroepen
voor

Wolffheim

Ge nodige

aan de rechtse
zoals

die met de wapens

heeft gestreden, dan doen zij in

en Laufenberg

Pannekoek,

bepaald

niet

onder!

W.I.

"Die

taktischen

Differenzen

Lenin,

"De

linkse stroming,

een kinderziekte

"Strijd

over de kom-

110.

Anton

in "De Nieu-

111.

W.I. Lenin, "De linkse stroming",

blz. 32.

haar wil ten op-

blz. 31.

"om

niet tevoren uitgedreven,

Pannekoek,

"Die

Pannekoek,

"Die

taktischen

112.

W.I. Lenin, "De linkse stroming",

113.

ibidem,

dan was haar stand-

114.

Nieuwe

Tijd",

jrg. 1919,

Am-

Differenzen",

enz. blz. 62.

blz. 31.

taktischen

had zij

Differenzen",

enz. blz. 43.

blz. 36 e.v.

De vraag heeft - bij Pannekoek
betrekking

"De

van het communisme",

1933, blz. 22.

Duitse kommunisme"

geen andere weg openstond;

in der Arbeiterbewegung",

1909, blz. 58 t/m 67.

Anton

kommunisme",

en Wolft-

soldaat van de kontra-revolutie",

W.I. Lenin, "De linkse stroming",

weergegeven

en zijn geestverwan ten - vanzei fsprekend

op het parlementarisme

van Troelstra

blz. 779.
104.

Anton

sterdam

(r.a.p. blz. 7781.
"Het

zijn

spreken

moedige

109.

daar, dat de centrale

te drijven

natie"

("de

108.
beide opstellen

en "Het

(16 pagina'sl

van 1920, blz. 2021 terstond

gebeur-

van de hier zeer beknopt

in Duitsland"

Laufenberg

van de "Kommunistische

van de KAPD

Rote Fahne"

bolsjewisme"

Hamburg
107.

kommunisme",

blz. 778.
102.

"nationaal

hebben

Integendeel.

blz. 52.

"De Derde Internationale

Leo Schlageter

in de hand te~n
of

1913, blz. 206 en 207.

"De arbeidersraden",

Pannekoek,

we Tijd",
101.

Londen

1911.
of the present and future

nationalisten

vindt. Wanneer lieden als Radek of Ruth Fischer over Duits-

"Bremer

a discussion

Tijd"

het

haar rijen

oder konterrevolutionärer

als brochure

onder de bolsjewistische

vertegenwoordigers

binnen

In de eerste plaats, om-

- door

die zich ervan ontdoet,

"Bremer

of Labour,

wordt

Volkskrieg

als bijlage

de meerderheid

95.

world

kontrarevolutionaire

gedoeld

al dan

Daaraan wordt

besteed. Wel wordt

plaats, omdat deze, spoedig als "Nationalbolschewismus"

... "

van de KAPD

richting

reden.

in tal

de open deur in

(in zijn opstel "De Derde Internationale

94.

Cole, "The

echter

belangrijk.

of geen aandacht

te Hamburg

al gepubliceerd

- door

hebben de KAPD-ers
gedaan om over de om-

trapt

minder

is kras om tweeërlei

waarop

uitroepen,

zij hebben hun standpunt

de z.g. Hamburyse

in hun "Revolutionärer

1919

reldrevolutie"
deeld

die-

te benutten

in

Zeitung"

geldende

weinig

KAPD

'Het verwijt

jrg. 1905, blz. 250-263.

17 december

afwijken

De vraag of de opvattingen

brief"

"de

be-

zo klaar als een klontje:

openlijk

Het EKKI

Derde Internationale

is een
fraseur.

van de K.A.P.D.

Dat is, zou men willen

uit te lokken;

vastgelegd.

wier leiders zich tot openlijke

ontwikkeld".

90.

Bürgerzeitung",

een diskussie

publikaties

te spreken

voor de bolsjewistische

van het EKKI

van die der bolsjewiki

niet juist zijn is voorde

Independent

opmerking

van gedrukte

neigen"

een bolsjewistische

in gezegd, dat de opvattingen

gevoerd en zij hebben dat uiteraard

dan ook in de "Open

structure

Labour Party",

die wijsneuzige

hun opvattingen

streden

blad "Daad en gedachte".
88.

van het bolsjewisme.

afwijken"

door

ook karakteristiek

"openlijk

oppositie

in

brief"

Er wordt

omdat

belicht

van haar, niet naar het wezen maar wel naar de vorm verschillende

is deze "Open

strijdingsmethoden.
ook zonder

der mythe

worden

ui t. Van "beslist

zoals slechts begaan kan worden

der reformisten,

of Schaper bijvoorbeeld,

géén

op het parlementarisme

dat zij (zie hoofdstuk

31 altijd

in strijd

met het klassebelang van de arbeiders hebben geacht.
blz. 780.

115.

brief van het EKKI
1920. Men lette

aan de leden van de K.A.P.D.",

op de stilistische

bombast.

Moskou/Petrograd,

Het woord

"neigen"

drukt

Men krijgt

daarbij

risme spreekt,
116.

173

W.I.

Lenin,

soms de indruk,

waar hij het parlement

"De

linkse

stroming",

dat Lenin van het (burgerlijke

I parlementa-

bedoelt!
enz. blz.

38. De hier geciteerde

woorden

van lenin
komt,

zijn voor het bolsjewisme

de proletarische

schappelijk

denken,

niet

is Pannekoek
W.1. lenin,

118.

"Die
brief

Xlejaargang,

Mühsam

13 november
119.

Heft

aan Erich

, Die Ak tion",
Anton

123.

nu eenmaal.

Gorter,

"Die

"Alle

van dit

11/12),

marxistische

zijn denkbeelden

bestond.

W.1. lenin,

125.

Anton

en terecht,

Marx eens in

129.

zouden

130.

1934, blz. 870).
131.

leiden

1907, blz. 3.
in Hol-

even krachtig

dat'

132.

Herman

Hij is inderdaad

in een tijd,

hebben,

apostelschap

ligt

partij

zijn

enz., Amsterdam

as Ph ilosopher"

werkje

onder

van Pannekoek

"een juweeltje"
een Duitse.

het pseudoniem

hand van Pannekoek

zelf.

"Het

van de natuurwetenschappen
dat terrein,

die zich

voorgedaan.

In de volgende

zen, meestentijds
Pannekoek,

- dat

heb horen

New Vork

ik eens door

bladzijden

"de

Dr.

W. van

blz.

202.

De verheven

wijlen

Sam de

(G.I.C.)

worden

op

en het Kommunisme"

133.

wording

verschenen

partij",

van het communisme

deze onzin

door

"De

in

Nieuwe

in Nederland",

dr. van Ravesteyn

wordt

opge-

naar het be-

zegt, maar soms ook omgekeerd

in zijn boek over Wijnkoop

voor het socialisme",

Amsterdam

zo omtrent

Cachin

van

dingen

bleek",

lutionair

was, wat

afkomstig

van Wijnkoop

is

zelf,

gelijk kreeg, maar dat Marcel Cachin

De waarheid
indruk

gebiedt

te zeggen, dat Cachin,

poogde te maken - wat hem bar slecht

is juist,

was. Dat hij de 'grand old

maar hij werd

het en hij kón het worden,

er mede toe leidde,

partijen,

het tegendeel van revo-

dat Cachin op gespannen voet leefde

Overigens hield Wijnkoop

Cachin niet ten onrechte

hij wás er een en hij was er opnieuw
(januari

was - wat hem al

revolutionair

zoals alle bolsjewistische

van Villeurbanne

Franse

De woordkeus

die later "de 'grand old man' van de Fran-

- allesbehalve

van de P_C_F. werd

een mens

aldaar van "de
vond.

was en dat hij, voor zover hij oprecht

kostte

deze partij,

Wijnkoop,

ál te gortig waren. Koejemans tekent daar-

toch

wat Frossard betreft
Partij werd",

doordat

onbegrijpelijk"

in "De Tribune",

blijkbaar

revolutionair

("David

1967, blz. 199), dat deze, bij een

1920 de aanwezigheid

en Frossard

aan een mededeling

Herman

Gorter,

aan lenin",
134.

voor

een toen de P.C.F. op haar

1936) de Franse nationale

"De lessen van de maart6eweging,

"De Nieuwe Tijd",

symbolen

mede

Vaak genoeg wilde
reid waren

verwe-

de bolsjewiki

om de 21 punten

135.

175

naschrift

op de Open Brief

jrg. 1921, blz. 393 e.v.
de arbeiders zelfs de oude leiders teruggeven,

waarvan de massa's reeds vervreemd

hebben

aan Henriëtte

oorspronkelijk

naar het verhevene, zeker voor iemand als deze au teur.

A.J. Koejemans vertelt

in dit "naschrift"
(Antwoord

de

tot de hare maakte.

waarin

gemaakt van ontwikkelingen

van de eerste, Duitse uitgave

C.P.",

proletariaat"

zoals het Franse spreekwoord

kongres

- in 1938 te

in de Nederlandse

lachelijke,

een patriot;

De Engelse vertal ing is van de
Pannekoek

"De

ernst waarmee

met de oprechtheid.

Naast

uit

zijn, gedeeltelijk

aan, dat het niet slechts één stap is van het verhevene

man'

Critical

afkomstig

publiceerde

congres der communistische

voor zover hij een revolutionaire

én zijn

Rosenberg, "Geschichte

Rosenberg,

dist toont

evenveel moeite
"A

opportunisme

Ravesteyn,

se Kommunistische

geen be-

echter naar de Duitse.
"Rusland

181.

boek nog net voor het aan de mach t komen van

Gronings

"Het

"een oprechte

Zij verscheen _ ge_

zal naar beide uitgaven

blz.

Een soortgelijke
op de in 1923 in

jrg. 1919, blz. 465.

ontleend

1948, blz. 75.

zijn niet precies gelijk.

sprake is, gebruik

1933,

in een ver-

uitgegeven door

im eigenen Spiegel".

van de K.P_D. Zie: Arthur

D.J. Struik,

bij aan, dat Wijnkoop

van de Engelse tekst, voor die hoofdstukjes

na de verschijning

K.P.D.

jrg. 1920, blz. 208.

die sommige

noemen _ twee uitgaven.

Communisten

J. Harper.

hebbende dokumenten,

"De Nieuwe Tijd",

in Nederland

zwakte

pagina

van de V.K.P.D.

is o.a. te vinden

afgelegd viel ook te beluisteren

berustend

namelijk

als filosoof),

De laatste is de oudste.

De twee teksten

bij het gereedmaken

(Lenin

"Die

Berlijn

bezoek aan Moskou

1933, blz. 49.

Basis of leninism",

voorzitter

"De eenheid van het internationale

sociaal-patriotten

kiest

dat zij een apostel no-

tegelijk

betrekking

partijdag

Gorter,

in de strijd

veroor-

van zijn bedoe-

waarmee hij

woorden

en op de volgende

Daarna week hij naar Engeland uit.

Tijd",

zijn, wan-

met elkaar

De zuiverheid

hem eens genoemd

door de Groep van Internationale

Amsterdam

174

128_

leest, allerminst

gebleven in een tijd, dat er aan apostelen

In zijn

"Lenin

een Engelse is er ook

Anton

Hitier.

dat hij zich - niet dank zij, maar óndanks

Hij was hun apostel

of the Philosophical

Er bestaan van dit

heeft,

Romein

"De linkse stroming",

Pannekoek,

Examination

stencild

gehouden

Bolschewismus",

toendertijd

Partei Deutschlands)

Brandier

af ging - niet oprecht

124.

Wolff,

De
van

dat hij de methode,

De eerlijkheid

Brandier,

onder de titel

als door

het belachelijke

van Nieuwenhuis

Heinrich

op eigen ervaringen

Aktion"

Arbeiterbewegung

aan haar zijde bevindt.

hij is de apostel

meer

leipzig

162.

revolutionäre

onderhevig.

is zó groot,

- altijd

apostel der arbeiders".

van

van op de K.P.D.

verklaring

1922, blz. 16.

hem respekt inboezemt.

wat Jan en Annie

dig hadden;

kolom

1921, blz. 648. De bedoelde

aflevering.

"Die

Zürich

jrg.

die op blz. 647 begint

U.S.P.D. en in Halle overgegaan tot de V-K.P.D.,

heeft

direkt

Tijd",

167. Hetant-

"zou overbodig

boek stelt er prijs op te verklaren,

voor de arbeidersklasse

hoefte
kracht.

wetenschap",

opgemerkt,

in de toekomststaat",

", 11, 1, februari

is aan geen twijfel

datgene,

in

korrespondentie

en het wezen der dingen

"Omwentelingen

deelt als diens persoon

126.

opgenomen

Nieuwe

Kommunistische

de K.A.P_D.

Dat

Nóg niet!

19 maart 1921,kolom

werd

wil zeggen de maatschappij beschouwing
lingen

zameling

Ook

bodem.

Mühsam verscheen in dezelfde

19 maart 1921 (Heft

"Proletarier

De auteur

(Vereinigte

onder de titel

bedriegt

Pannekoek,

Herman

oorzaak.

"De

in een noot,

De uitspraak

des

("Das Kapi tal ", Band 111,2, Ring-Verlag,

120.

land",

heeft dezelfde

(lOe jrg. Heft 45/461. Zij werd door Mühsam geschreven

neer de verschijningsvorm

122.

11/12,

tegen de vulgair-ekonomen

121.

127.

der burger-

1920.

zo. Maar schijn

samenvallen"

dat het "voort-

steeds in termen van "revolu-

niet duidelijk.

Naar de schijn is dat, voor wie de betreffende
een polemiek

namelijk,

Hotst),

te vinden

doorleest.

enz. blz. 45.

aan Pannekoek

1920

eind september

zijn

in zij n "Tak tische

en ook zij staan op burgerlijke

overigens in 1920 nog volstrekt

van Pannekoek
van

voort

Roland

op, niet als een maat-

het "de tradities

van "klassenstrijd"

tradities

"De linkse stroming",

Aktion",

woord

opmerkt,
omdat

Dat de bolsjewiki

in termen

zij zetten burgerlijke
117.

te ensceneren"

voortzet".

Het vat, als het er op aan

dat met wat Pannekoek

(blz. 61) over het anarchisme

bezig is revoluties

lijke omwentetinqen
tie"

zeer typerend.

als een "staatsgreep"

proces. Men vergelijke

Differenzen"
durend

revolutie

waren, wanneer die oude leiders maar be-

te aanvaarden.

Gorters

kritiek

op lenin

is ook

nog lang niet scherp genoeg.

"Naar mijn mening",

zegt Gorter tot

lenin

("De lessen van de maartbeweging",

"De

Nieuwe

getikt

Tijd",

Maar dat sluit
dwaalt."
voor

"zij t gij na Marx

brief

mij geloof

brief"

(blz. 63) verklaart

brochure

is, is hier slecht";

spreekt

geheel ju ist was",

zijn

tot

hem

geschrift

Tijd",

"De

na te volgen,

niet zo eenvoudig
Anton

138.

Anton

(blz.

Vgl. Gorter,

taktiek

is Russisch".

Pannekoek

en de wereldrevolutie"

in de Duitse

("De

scheen dan het

revolutie

bleek,

proletariaat

Nieuwe

Russische

dat het toch

"Open

brief",

enz., blz. 66.

"Rusland,

Duitsland,

"De

Nieuwe

Tijd",

"De

Russische

Revolutie",

"De

Nieuwe

Tijd",

jrg.

Leo Trotzki,
Belp-Bern

"Von

159.

der Oktoberrevolution

bis zum Brester

Friedensvertrag",

1918 (118 paq.}, blz. 26.

140 .. Anton Pannekoek, t.a.p. "De Nieuwe Tijd", jrg. 1917, blz. 559.
141. Anton Pannekoek, "De Russische Revolutie", "De Nieuwe Tijd", jrg. 1917, bil.
440.
142. ibidem.
143. ibidem, blz. 560.
144. L. Trotzki, "Geschichte der Russischen Revolution",
"Februarrevolution".
blz.
311.
145. Anton Pannekoek, "Vooruitzichten",
"De Nieuwe Tijd", jrg. 1919, blz. 314.
146. Anton Pannekoek, "De groei van het kommunisme",
"De Nieuwe Tijd", jrg.
1919, blz. 495.
147. ibidem, blz. 496.
148. ibidem, blz. 497.
149. ibidem, blz. 498.
150. ibidem, blz. 501.
151. Anton Pannekoek, "Na twee jaren", "De Nieuwe Tijd", jrg. 1919, blz. 681.
Vergelijkt

men dit

met de polemiek

1912, waar betoogd wordt,
kent,

dan doet

voor.

Zelfs een man als Pannekoek

standigheden

152.
153.

Anton

Kautsky

ontkomt

Anton

Pannekoek,

Nieuwe Tijd",

155.

Anton

zwakheid

"De Nieuwe Tijd",

het kongres in Moskou",

176

Anton

Pannekoek,

"Sovjet-Rusland

Karl

Horner,

en het West-Europese

160.

"De

groei van het kommunisme",

Men zie de opstellen,
gepubliceerd

en die

"De

Nieuwe

Tijd",

jrg.

en het

kommunisme",

"De

Nieuwe

Tijd",

is

erkenning

van Gor-

met de nazi·ideoloog
van de Exekutieve

"De

Nieuwe

der

jrg. 1919,

Tijd",

orgaan van de Russische sociaaldemokratie,

later

gebundeld

zijn

dat in 1921 bij de uitgeverij
Nachf.,

Anton

161.

Hamburg)

Pannekoek

- ("Gegen
"De

den

Internationale

wordt

om hem ten voorbeeld

hebben

"Gegen

(Cart

er niet minder dan

te stellen aan sociaal-

Dat Lenin zich in die jaren ook tegen Gorters

voor Pannekoek

Pannekoek,

verzamelwerk

der Kommunistische

is verschenen.

en reformisten.

in het

in zake het zelfbestemmingsrecht

De uitdrukking,

op-

keert - en tegen die van Radek en
blz. 383 e.v.) doet aan zijn algemene

den Strorn",

c.s. niets af, al is het wel een vingerwijzing.

K.A.P.D.

en Moskou",

"De

Nieuwe

van Panne koek zelf, van de Pannekoek

staan, is te vinden

Tijd",

jrg.

1921,

162.
163.

in het reeds genoemde

opstel

"De

van 1921 wel te verK.A.P.D.

en Moskou",

jrg. 1921, blz. 79.

"De Nieuwe Tijd",
T.a.p., blz. 79.
Deze schildering

12 juli

der gebeurtenissen
Nachf.

(22 juni(1071 paq.l , dat in 1921 ver-

op het derde Komintern-kongres

1921) berust op het officiële

schenen is bij Carl Hoym

protokol

in Hamburg.

De uiteenzetting

van Karl Radek

is te vinden op blz. 339·344.

164.

Behalve door
door

Hempel

Henriëtte

van de K.A.P.D.

Roland

Holst,

verplicht

165.
166.

3 van dit boek, noot 16.

deze woorden
"De

blijkt,

177

in het protokol
dat

Gorter,

nog allerminst

revolutie

krachtig

volledig

geen "leiders"

behoort.

geprotesteerd
Zij acht zich

dat de officiële

herhaaldelijk

kongres-

karikaturen

ma-

op pag. 345 e.v.

die in de "Open

lessen van de maartbeweging"

volu tie die gekend heeft

jrg.

opvattingen

Zie hoofdstuk
Uit

hiertegen

ertegen te protesteren,

haar protest

zélf op dat tijdstip

1921,

wordt

die niet tot de K.A.P.D.

ken. Men vindt

opstel

en klassestrijd",

van Gorter

af zou leiden.

tussen 1914 en 1917 in "Sociaal-

die Lenin en Sinowjef

het centrale

redenaars van Pannekoeks en Gortars

"De

dat
en ik,

blz. 76.

jrg. 1920, blz.

kommunisme",

(Ar thur l . niet te verwarren

1927 toe deel heeft uitgemaakt

- tot

demokraat",

proletarische
"Rusland

Rosenberg

Rosa Luxemburg

jrg. 1919, blz. 684.

"De Nieuwe Tijd",

De brochure

van Rosenberg

men hier te maken met een opmerkelijke

Rosenberg

waardering

blz. 519.

156.

omdat

ook aan de waarheid

"Na twee jaren",

"Hulpaktie

heeft

patriotten

jrg. 1921, blz. 441.

Pannekoek,

Niettemin

vattingen

in de gegeven om-

481 e.v.
154.

de woorden

Hoym

niet aan.
"Voor

met hem eens!

ters gelijk,

duidelijk,

die vraag destijds ontkennend

ben het in dat opzicht
dan men uit

het

van het wereld-

Uit de tekst blijkt

strekking

acht keer in genoemd, meestentijds

van de staat bete-

daar blijkbaar

Rusland de strijd

beantwoordde

"wat

juist heeft gesteld, namelijk:

Rosenberg,

Strorn",

Neue Zei t" van

in "Die

de vernietiging

van 1919 als een theoretische

zich de kwalifikatie

Pannekoek,

Karl Horner,

tegen

dat het socialisme

volkomen

kan leiden."

(blz.
voor

blz. 496.

1917,

blz. 438-452 en 548-560.

Gorter

Hij noemt

door diens sympathiën

(in 1932) tevens, dat Gorter

het probleem

"Die

Rosenberg

Derde Internationale.

jrg.

158.

Pannekoek,

... beiiwloed

van wijder

Alfred
Amerika",

boek over het bolsjewisme.

van Gorter

van het staatskapitalistische

bedoelt:

onder de titel

1921, uitgave van de K.A.P.D.1.

(Berlijn

tegen het kapitalisme

Rosenberg

jrg. 1921,

"De Nieuwe Tijd",

in het Duits verschenen

maar hij meent achteraf

of de regering

in

van Moskou",

ook

haar in zijn reeds genoemd

de K.A.P.D.",

was."

Pannekoek,

Internationale"

wezen van de zaak betreft

revolutie
betoogt

is later

166) "de formuleringen

die voor Rus-

1917, blz. 229.

139.

citeert

die voor Rusland zo schit-

72) voor de "West-Europese

Internationale
maar dat

Moskauer

Hij zegt

hij Lenin (blz. 63) "als Rus te oordelen",

verwijt

67): "Uw

Derde

"de taktiek,

Herman Gorter, "De Internationale
blz. 507. De studie

1921, blz. 67): "Ik
ziet." Elders in de-

verkeerd

1920, blz. 166), dat "niets eenvoudiger

jrg.

voorbeeld

136.
137.

(blz.

hij:

1921, blz. 640, noot 1.
157.

West·Europa

betoogd.

hij (blz. 71) van een "taktiek,

maar die

een geheel andere moet zijn",
zegt hij

Lenin", Amsterdam

aanvoerder.

voor

heeft hij eerder reeds hetzelfde

aan partijgenoot

terend
land

van de taktiek

dat gij de Europese verhoudingen

zelfde

op de vingers

en Engels onze eerste grote

niet uit, dat gij ten opzichte

In zijn "Open

daar ("Open

1921, blz. 375), zonder door Pannekoek

jrg.

te worden,

brief"

en ook in zijn

aan Lenin "Leiderspolitiek"
het inzicht

heeft verworven,

kent in de zin, waarin

verwijt,
dat de

de burgerlijke

re-

of nog kent, daar waar zij, in gebieden als Zuid·Ame-

rika bijvoorbeeld,
een "leider"
strookt

met

Pannekoeks

de lezer moet
ne koek

aan de orde is. De gedachte,

van de wereldrevolutie
hierbij

en dat in dit

processen,

terwille

on werkelijkheid

170.

boek,

bedenken,

omtrent

poogt

"Manifest

wereld

("De

daterend

van

nistischa

Internationale"),

de hand

van W.S. van Reesema)

van de Kommunistische

Partij.

In verband
werkje

met

deze situatie

partij

hankelijk
klassenstrtjd
stellongen

haar eigen

twee citaten,
en luidt

klassen

klassen

moet,

diverse

als volgt:

"Het

wanneer

waarin

inzicht

van elkaar

op dat

moment,

in de algemene

doch

die klasse voor

klasse behartigen

175

van Pannekoeks

revolutie

willen

van o.v. Trotzki

inzicht,

maken

van mislukt

als een soort van "ex-

uitspraak

(Marx/Engels,
aardig, wanneer

en diens eerder geciteerde

kan men zeggen, komt

is. Hun wil

van 25 februari

hierop

zo is, dat het feit,

dan zij in werkelijkheid

willen

eigenaardigheid

Uitgave van de G.I.C.;
Brief

De tweede

dat het in het geval van de bolsjewiki

wordt

is gekozen,

176.

Wat

neer, dat
dat zij een

doen, niet zonder

is zelf een produkt

van de bijzondere

omwenteling

meer

der omstandig-

verhoudingen,

waaronder

voltrekt.

gestencild, 11 pagina's; zonder jaartal.
1908 in: lenin, "Briefe an Maxim Gorki",

Wenen 1924,

natuur

hangt

doch

die ontspruiten

aan

de ontwikkeling

zelf de belangen

177.

Vera Sassoelitsj.

"Degenen",

op

dat de natuurkunde
voorstelling

waarin

hun ervaringen

die

ook

bij

Mach

in

geldigheid

wat

zijn

der

bestaa-t, geenszins aan de
niet dienen

zijn samengevat,
het

nog in

noodzakelijk

van zijn tijd "een be-

en volstrekte

eigen zij n" en dat de natuurkundigen

dingen,

getrokken

178.
179.
180.

te verge-

begrippen

middelpunt

zijn"

dan legt hij
der

belangstel-

ibidem,
In

het

onder
-voor

verricht

"lenin

bewuste,

laatste,

179

Amsterdam

inzichten

be-

konsekwenties

1938, blz. 23.

levert

van "Materialismus

lenin

tegen de "metafysiek"

wie Engels zijn opmerking
Want

blijkbaar
lenin

materialisme
und

als "een

Empiriokritizis-

in de natuurwetenschappen
materialisme

over het metafysische
geheel tevergeefs

beschouwt

und

op, dat Mach van het begin tot het eind

dan het natuurwetenschappelijk

("Materialismus

178

het historisch-materialisme

hoofdstuk

(aldaar op blz. 355) merkt

halsmisdaad.
gerlijk)

en uit

als Philosoph",

natuurwetenschappen

aldus Engels, "die

maatschappelijke

blz. 89/90.

een gevecht

met

werk

drukt,

van Marx, maar heeft op het gebied van de filosofie

voor de leer van het denken.

J. Harper,

mus"

(1828-1888)

Dietzgen

geheel de voetsporen

oorspronkelijk

de verzekering
afschepen, dat de belangen van die vreemde klasse haar e'Igen
belange
.. W' . de
..
"
n zun.
re on ze scheve posrue geraakt is reddeloos verloren."
(Engel
Der Deutsche Bauernkrieg"
Berlijn 1932 blz 117) De
d
.
k s,
v
..'.'
.
.
an ere urtspraa
IS
: eneens van Engels. ZIJ komt voor In een brief, die hij op 23 april 1885 schrijft
an de RUSSIsche revolutionaire

Jozef
treft,

van een

en zijn eigen klasse met frases en beloften

maar duidelijker

doch ook voor

heeft; dat "de starheid

de fysika

materialisme,

ling staan.

der maatschappelijke

wier heerschappij

interessant

van 1885 bij de tweede druk van de "Anti-Dühring"),

de vinger

uit de maatschappe-

niet

van het mechanische

over Feuerbach,

Als Engels verklaart,

als zodanig

Het woord

van de ervaringen.

het marxisme

heeft voorzien,

alleen maar in de menselijke

(voorwoord

leer-

geschrift

niet slechts

ten, dat de "resultaten,

en uit de stand van de pro-

resultaten

Engels in zijn

(1843

Avenarius

en wel om deze reden, dat hij voor

die Friedrich

karakter"

onderzoek

Mach voor

gewezen naar die overwinning

Anti-Dühring",

Richard

leer aan te duiden.

op een kritisch

zeggen, dat

Hij is dat wel degelijk

natuurwetten

af-

van de

zijn verkondigde

niet

filosoof

hem ontwikkelde

zij neerkomt

perkt metafysisch

en verkeersverhoudin-

door

omdat

natuurlijk

heeft gehouden.

en van de ontwikkelings-

van hem verlangt,

is de naam, die de Zürichse
om de door

de weg heeft
zijn"

de tegen-

op elk tijdstip

Dat wil
zou zijn.

en voor de doorwaartoe

Empiriokriticisme

-1896) gebruikt

nog niet rijp'

van de ontwikkelingsgraad

hij is gebonden

haar

Engels'

van deze klasse vereist.

wat zijn eigen partij

JUISt rup IS. HIJ moet in het belang van de ontwikkeling
hem vreemde

173.
174.

is het ergste, wat

de ontwikkeling

der produktie-

niet

auteurs

en polotl.eke on twikkelinq.
Hij bevindt zich aldus nOOdzakelijk in een niet op te
lossen dilemma:
wat h" d
kán i
..
..
'.
.
IJ oen
an IS In strijd met geheel zijn vroeger optreden,
zun prmcipes en het direkte belang van zijn partij en wat hij doen moet is niet
door te
H'"
.
voeren.
IJ IS In een woord gedwongen, niet zijn partij. niet zijn klasse
te vertegenwoordIgen,

De verdieping

heden, bijkomstige

gemaakt"

die

in plaats van als de beschrij-

1953, blz. 459) is bijzonder

met de opvatting

die zij hadden

de mensjewiki,

naar Olminski.

zich in Rusland de burgerlijke

de

door

die haar beschouwen

Ost-Berlin

nog steeds de

leek op de revolutie

opvatten

te laten stagneren.

Briefe",

een kwestie

(van

"door

hij gedwongen

der klassentegenstellingen

ten opzichte

en verkeersverhoudingen
juist

dat

aan Friedrich

en eisen, die op hun beurt weer niet ontspruiten

zun JUIst of minder

vertaling

(dus niet de zaak

waarmee

is gestegen

levensvoorwaarden,

van hem af, maar ook

der

omstandigheden;

om de revolutie

andere

en de Commu-

zaak werd

Het eerste is ontleend

die de heerschappij

en haarvoorwaarden;

lijke posItIe
duk tie-

tot

niet van zijn wil af, maar van de hoogte,

de ontwikkelingsgraad

,nIet

ving van bepaalde

hij beseft,

haar betrek-

de brochurehandel

verklaard,

van de klasse die hij vertegenwoordigt

IS: Wat hij doen

wederom

door

uitdrukkelijk

kan overkomen,

tussen de verschiltende

gen waarvan

wereld

1920, in Nederlandse

in een periode

v~erong van de maatregelen,
stellinq

zijn

boerenoorlog

de heerschappij

graad der materiële

kapitalistische

over

niet

hebben

wat zij deden, dat de revo-

is vaak geciteerd

als een waarschuwing

verwijzing

Hamburg

volstrekt

De eerste uitspraak

haar ten onrechte
kuus"

172.

Internationale"

- C.B.)

interessant.

de regerong te aanvaarden

hIJ kan doen hangt

Internationale",

hadden

te hebben gemaakt,

dat zij niet wisten

blz. 19.

de leider van een extreme
IS voor

maken."

"Ausgewählte

de zaak van Sowjet-Rusland

arbeiders!

te illustreren,
over de Cuitse

die zich

voltrekken.

een revolutie

konstateren,

die zij gemaakt

willen

bepaalde

worden,

samenhang)

in 1921 uitgegeven
wordt

Internationale

van de West-Europese
(t.a.p. blz. 43).

trachten

te schetsen,

moeten

men haar vergelijkt

van de Communistische

kommunlstlsche

lutie

en Pan-

in ontwikkeling

blz. 51.

brief aan lenin",

"Proto k 011des 111.Kongresses der Kommunistischen
1921, blz. 259.
In een

dag daarop

Maar

van Gorter

beschreven

(en in nauwe onderlinge

er zich op beroemden

die niet

de klassenstrijd.

dat de inzichten

na elkaar

dat dan niet-

is een gedachte,

nog in alle opzichten

van de systematiek,
tegelijkertijd

Herman Gorter, "Open
ibidem, blz. 57.

zijn,

dat die ontwikkeling

kongen tot de kapitalistische

171.

zienswijzen

op dit punt rond de jaren twintig

verkeren

167.
168.
169.

latere

wederom

dat er - al is lenin

zou kunnen

verstaat.
karakter

heeft gemaakt

het natuurwetenschappelijk

hoeksteen",

Empiriokritizismus",

waaraan

niet

en daar-

Dat is voor

lenin

der (toenmalige)
- zoveel als een
(d.i. het bur-

mag worden

geraakt

blz. 360). Dat is dan het standpunt

van iemand,
weren,
pen"

die in 1920 zonder

dat deze "blijk

(Lenin,

"De linkse stroming",

181.

J. Harper, "Lenin als Philosoph",

182.

ibidem,

183.

blikken

De hierboven

te beo
196.
197.

blz. 24).

blz. 91.

Een Nederlandse vertaling
Op het tijdstip

van "Die Welträtsel'

namelijk,

lande de kerkelijke

aan het bewind,

Het voorbericht

van, dat deze in Haeckel een waardevol
lichting

danken.

Flothuis

Duidelijker

uitgave

het licht

ziet, zijn hier te

die in 1908 het ministerie-Heems·

van de vertaler
bondgenoot

van de geesten, tegen de dogma's,

invloed

,van de hand van M.H.

in Baarn 1913. Het jaartal is hier belangrijk.

dat de Nederlandse

partijen

hebben gevormd.

tieke

durft

niet heeft beqre-

enz. blz. 90.

verscheen bij de Hollandia-Drukkerij

kerk

of blozen van Pannekoek

geeft, dat hij het abc van het marxisme

maakt

ziet in de strijd

voor de ver-

kan Pannekoeks

oordeel

hun poli.

over Haeckels boek

184.

Na Pannekoeks
memoriam",

dood

op 28 april

dagbladen

in het orgaan "Spartacus

" is gepubliceerd,

diens "Lenin als filosoof"

temidden

litiek

en Cultuur",

tijdschrift

zelfde jaar. Over Pannekoeks

boekje
beperkte

en Cultuur"

ging, tot twee kleine opmerkingen.
marxisme

enormiteit",

zich, wat betreft

Het blad noemde

- tegen Pannekoeks

Lenin de gevaarlijkste

van Spinoza

vijanden

Edm. Halley
Arthur

Rosenberg,

202.

Robert

Vincent

stelling

heeft

(opgenomen

uitgesproken

in Thalheimer/Deborin,
Materialismus",

daarin het aksent gelegd op Spinoza's

uitspraak,

aan. Men vindt

Stellung

en het religieuze

systeem verklaard.

185.

J. Harper, "Lenin

186.

ibidem,

blz. 91 e.v.

en Cultuur"

als Philosoph",

Treub
zo'n

de plaats niet,
moeten

Dat het blijkbaar

vaak de promovendus
aantoont,

die overigens,

minder

Anton

R.V. Daniels, "Das Gewissen der Revolution",

208.

Anton

"Communisme

"Politiek

210.

De uitdrukking

211.

Lenin,

wordt

212.

"Ein

Schritt

vorwärts,

Lenin,

"Die

dringendsten

Rosa Luxemburg,

ibidem,

blz. 95.

de door

190.

ibidem,

blz. 95/96.

juist

191.

ibidem,

blz. 98.

het gepubliceerd

192.

ibidem,

blz. 100.

1904, Band 2, blz. 492.

193.

"Communisme

194.

Hij geeft toe, dat het er voor velen bij komt.

214.

blz. 6.
"Maar ", zegt hij, "het
over zijn tegenstanders

Lenin

gedurende

Blanquisme:

gestichte

is opgevallen

maar wat maakt,

hoe

is een

van de Marx-be·

blz. 8.

enz. blz. 415.

Nieuwe

Tijd",

jrg.

1905,

blz. 5 en

zelf gebruikt.
Schritte

zurück ".

Ausgewählte

avantgarde

kan het

Werke,

in de door

aldus genoemd

7.

215.

181

Dat

problemen

Band

van de Russische sociaaldemo-

der mensjewiki
uitgegeven

naar Auguste

die voorstander

1904 in de "Isk r a",

die als gevolg van diverse omstandigheden

Kautsky

en die zijn denkbeelden

Rosa Luxemburg

Ausgew. Werke,

in het Russisch op 10 juli

partijkrant,

het geheim samenzwerende
op bladzijde

unserer Bewegung",

dat jaar een spreekbuis

Frans revolutionair,

is niet de

schaden".
te vinden

mis slaat. Uiteraard

de senaat van de Utrechtse

blz. 128.

"'Organisatorische

189.

180

zwei

Aufgaben

kr atie ". Haar opstel verscheen

en godsdienst"

in de hand te bewijzen

Band 2, Wenen 1932, blz. 436.

213.

is in "Communisme

hier

1960.

door Pannekoek

blz. 94.

De uiteenzetting

"De

en Cultuur ". juli/augustus

209.

voor schut te zetten.

meningen

te maken"is

139.

blz. 93.

195.

en godsdienst",

"Marx-Studièn",

Pannekoek,

on-

is dan zij op het eerste gezicht schijnt.

207.

Pannekoek,

voor

opvattingen

206.

wordt

enz. blz. 88.

oppervlakkige

"af

naar de geschiedenis

ongelooflijk

ibidem,

alleen maar zichzelf

met de stukken

van Marx'

en le·

namelijk

Het zou, maar het is

geen der aanwezige hoogleraren

daarin

ibidem,

Met zulke

probeerden

verdedigen

hij zijn proefschrift

zijn,

Sedert de dagen, dat in Nederland

heeft

187.

hoofdzaak.

tussen marxisme

ontgaan

plank bijna voortdurend

188.

proletariaat

ze aan Lenin

van de pers gekomen.

2, blz. 14 en "Was tun? ", ibidem,

en godsdienst",

1968, blz. 298.

verschillen

het marxisme

daarover

hier uiteraard

bijkomstigheid,

werd om

Op-

kommunistische

zijn, dat dr. Stam de marxistische

pikante

wordt

als boven, blz. 231.

blz. 474.

Groningen

waarom

Bolland

boek

strijding

a.

Am-

onderweg"',

1962, blz. 474. De oorspronkelijke

mét het marxisme.

en prof.

knullig

ze

Ware die rede niet in

men zou kunnen geloven, dat ze speciaal gehouden

van "Politiek

is dezelfde,

die

in der Vor-

bijgeloof

Keulen/Berlijn

Marx tot Mao",

bekendheid

universiteit.

- zonder ar-

en

uitgave verscheen in 1959.

ontgaan

daarvoor

dat

"'Rusland

des Bolschewismus",

dat aan dr. Stam de wezenlijke

voldoende

waarin die

Voortdurend

in Sowjetruszland",

ninisme

is, "een

Lieb,

"Das Gewissen der Revolution;

De reden,

van de 250ste sterfdag

"Spinozas

Daniels,

205.

niet

maar honende

armoede'

Engels sterrekundige.

"'Geschichte

"Po-

in de kommunistische

Wenen 1928),

atheisme

van het monarchale

1927 uitgesproken,
de redaktie

Deborin

naar aanleiding

zie Fritz

Dr. A. Stam, "Van

dat de kerk en de religie voor
overvloedig

(1656·1742);

Amerikaanse

prof.

alleen

Het

argumenten

1946, blz. 238 e.v.

201

ge.

daartegen

bestrijdt.

blz. 5.

feiten:

204.

weinig

een legende"

en godsdienst",

en de godsdienst

van geestelijke

van

zijn. Wie zich echter in Lenins boek verdiept,

voor Pannekoeks

geschichte des dialektischen
tot het fundament

Pannekoeks
partij

De C.P. onderneemt
Een symptoom

deze en soortgelijke

200.

de zaak waar het om

keerde zich voorts

stelling,

ook in de rede, die de Russische partij-filosoof
te Moskou

uitvallen.

sterdam

van dat-

werd daarin echter maar bitter

dan wel zou bestaan. Het tijdschrift
natuurlijk

kritiseren.

kwetsende
Voor

bolsjewie-

zelfs maar een poging te doen om aan te tonen,

treft daarin de bewijzen
kademie

Voor

van de Nederlandse

van Lenin en van de bolsjewistische

zonder

"enormiteit"
gumenten

oeuvre.

geweest tot een ti rade in het jul i/augustusnummer

zegd. "Politiek
"het

de religie

Daniels, "Das Gewissen der Revolution",

gewezen op de grote betekenis

van heel zijn omvangrijk

het "theoretisch"

ken, is dat aanleiding

hij, die met ernstig overwogen

verklaart

203.

en in iets andere vorm ook

dat men de C.P. te veel eer geeft

zijn de Dageraadsmensen,

"Communisme

1960 heeft de auteur van dit boek in een "In

Pannekoek,
propageert

position

dat in een der Nederlandse

staan op blz. 5.

blz. 10.

Lilllgs zijn neus weg konstateert

199.

bijna niet bevestigd worden.

geciteerde woorden

en godsdienst",

als men zegt, dat zij het atheisrne

198.

er geen geheim

waaraan de konfessionelen

vervolgens

"Communisme

Blanqui

was. In het Duits werd

"Neue

Zeit".

(1805·1881),

was van een diktatuur
zocht

te verwezenlijken

jrg. 22,1903/
een beroemd

der revolutionaire
met behulp van in

genootschappen.

in haar brochure

"Massa-stakinq,

partij

en vakbonden"

juist

uit de ervaringen

sies trekt
strijd.
zij

voor

van de Russische revolutie

wat

betreft

is hiermee niet in tegenspraak.

de

Russische

West-Europese

gebeurtenissen

bril bekijkt.

Rosa Luxemburg.

wezig

moeten

zijn

••Alles wat nodig
reakties

zijn

kratie.

eer het tot

karakteristiek.

217.

Zie hoofdstuk

5.

218.

Met de term

"blanquistisch

"Lenin

zeer wezenlijk

punt

revolutionaire

niet in de problemen

van Blanqui

gemeen heeft.

geschriften
"Von

de herdruk
werd

begint.

waarin

Otto

der bürgerlichen
van een tekst.

"De

K.AP.D.

Het "blanBlanqui.

zo-

zijn aan die in het

De partij

"Die

Überwindung
heeft

"Grundfragen

die drie jaar eerder al in "Die
een uitvoeriger
schildering

van Rühles ontwikkeling
Band 3; "Die

Linke

naar hoofdstuk

225.

"Kommunistische

standpunten".

Arbeiter

Zeitunq",

zij

van de K.A.P.D.

formeel

hebben

inderdaad

voor

ontstane

1919. blz. 18.
"De

Nieuwe

Tijd".

1921.

"De

Nieuwe

Tijd".

jrg.

als de K.A.P.D.

willen.

Voor

brief is gedateerd

of die van de K.A.P.N.

5 juli

1920):

lijks

1920.

kan slechts begrepen

twisten.

die op dat rno-

worden

voorbij

de waarheid

die

als "socialisen voor zo-

is. Zolang P_J. Schmidt

heeft uitgedrukt.

doorstaan

de S.O.A.P.

is voor die nieuMaar zij wordt.

krijgt"

hypokrisie

"geteisterd
("Vooru

als zij het

it",

in de Amsterdamse

en zijn methoden.

organisaties

zij tot

binnen

afsteken

it" het niet zonder

1934 het werklozenverzet

omdat

ook

of een parlementair

de hemel onbewolkt.

gezegd. Dat de na-oorlogse
is. komt

kunnen

"Vooru

tot een bezinning op de klassenstrijd

O.S.P. ontsnapt

wordt

13

au-

Jordaan
de O.S.P.

hier en elders kan iets derge-

P.S.P. tot dusver aan het lot van de

nu toe voor de klassenstrijd

nauwelijks

oog heeft gehad. Zo zij het zou kr.ijgen. zou daarmee de kans op haar onder-

van dit verschi I beschouwt.

met de theoretische

voorgoed

dagblad

ten grave gesleept. Van soortgelijke

nr. 112 (verschenen in juli

De bewuste

het

pogen te nemen gaan zij er aan kapot. dat

redevoeringen

te

trant

partijen.

niet meer dan een vijgenblad

partijen

zuchtje

zijn. begrijpt

ontstane

namens de in 1932 uit een oppositie

Als in juli

voor

Deze is. als

Dood geboren. zo-

willen

doch zich naar bekende

ernstig

O.S.P. parlementaire

gustus 1934).

partij

zover zij een staatskapitalistisch

"socialistische"

revolutionaire

nog in de

of de K.A.P.N .• die allebei een

sinds het begin van de jaren dertig

maar wel overeenkomstig

1921.

Internationale".

tot stand gekomen.

we loot aan de stam van het partijwezen
jrg.

schrijft.

tevens een pleidooi

dat wil zeggen niet-parlementaire

en Jacques de Kadt

geen

net als Rühles

aanhangen. wel hebben kunnen voorzien.

van partijen

dragen is hun "socialisme"

de tijd

van

helemaal

gevreesd. maar om nog heel andere redenen dan zij.

zoals het sociaaldemokratische

men haar tegen de achtergrond

zich in 1923 bemoeit

Arbeiders

ver zij zelf hun "socialisme"

5 van dit boek.
Berlijn.

een "Kommunistische

presenteren.

van Esseners en Berlijners

de reden is. dat zij ten dode opge-

is namelijk

kindje.

op-

samen moeten

partij-organisaties

vlugschrift

van andere.

karakter

noopt

Brief des Genossen Pannekoek".

"kunstmatigheid"

Zijn

Wie het lot begrijpt

tisch"

van 1920. blz. 808.

Berlijn

van

praktijk

zelf zwelgt. als hij de bewuste brochure

dat geenszins nadrukkelijk

gegen

en 'Moskou'"

kenmerkende

noch de

gebaseerd. Hij is nog

is weggelegd en dat de hen in zeker opzicht.

het lot

en een

verschil

is. dat er voor dergelijke

proletarische.

Aktion"

dokumentatie

toch eigenlijk

konden voeren. Gortars

maar weer zo spoedig mogelijk

die toch ook de partij-opvatting

(Dres-

tussen de beide rich-

klassenstri)dpraktijk

als de Berlijners

der Organisation"

dat praktisch

klassenstrijd

in voor. die in

Men moet dat - maar

een gevolg daarvan

doodgeboren

neergelegd

Revolution"

werkelijk

die in

waard is om te releveren.

is dan in de theorie.

andere op het geringe praktische

"kunstmatigheid".

227.

een opmerking

dat de ongeveer gelijke

stichten

der Par-

van Duitsland").

van deze regels. met alle res-

Maar er komt

- zó verstaan.

dat beide stromingen

Unionen.

Dat on-

de schrijver

noodzakelijkheid

(op blz. 181. dat het verschil

dat niet

schreven zijn. Gorter

van Lenin valt ook

der
van

arbeiderspartijen

veel kleiner

aan de

("De

waar het om gaat de moeite

namelijk

Zijn

Deutschlands"

ver van het inzicht.

eerste

De lezer zij verwezen

182

niet volledig.
identiek

luidt:

en Moskou".

224.

wanneer

ten aanzien van een

naar het opstel "De K.A.P.D.

"Twee

Als Gorter

vatting.

" van Auguste

der Weltrevolution".

", alsmede

Anton
Pannekoek.
blz. 154.

De geschiedenis

partij

zur proletarischen

Voor

afdalende

naar "Dokumente

Anton Pannekoek.
blz. 77.

worden.

zelf doet

maar voor hetgeen ons hier be-

a.M. verschenen

223.

226.

Gorter

Rühle zijn opvattingen

Rosa Luxemburg. "Rede zum Programm".
..K.AZ .". nr. 139. oktober 1920.

"Ein

konstateert

slecht.

dan ziet hij dat ver-

nog allerminst.

der Wiedervereinigung

is. vindt

ronduit

in de praktijk

Zij is een zeer Russisch fenomeen.

de hand van L. v.d. Linde in "De Nieuwe Tijd"

222.

Gorter.

met de dingen

deugden betrachten-

I.

Notwendigkeit

kommunistische

Gorter

van veel

"Die

verschenen

tingen

over de massa-sta-

van Rosa Luxemburg

opvattingen.

gepubliceerd.

die Parteiherrschaft

221.

verband

is het niet nodig geweest om daar nader op in te gaan.

iets meer in bijzonderheden

220.

pekt voor

lessen in

der

in Berlijn

der Ber-

maar wel gerechtvaar-

kommunistische

van die twisten

Arbeiterparteien

der Russische sociaal demo-

Rusland

van de bewuste beschouwing

brochure

verwezen

Rosa Luxemburg

die zij met sommige van de overige revolutionaire

het in 1921 te Frankfurt

den. 1924).

1923

dat overigens al ten grave is gedaald wanneer de

alleen maar Pannekoeks
titel

brochure

debatten

maar natuurlijk

in het tsaristische

werkzaamheid

in Rusland

van Pfemfert

de hereniging

De

oorzaak

Esseners. noch de Berlijners

gekarakteriseerd.

Frankrijk.

zig heeft gehouden

en zijn

op gang gekomen

gewijde

kommunistischen

aan Gorki:

van 1905 getrokken

" is de bolsjewistische

nog op door andere dingen.

zijn

schrijft

scheuring

aan-

Het is om te huilen."

is eveneens. dat

is niet precies het "blanquisrne

min als de verhoudingen

tei ". Andere

mechani-

vlijtig

in het oude Israël werd aangeduid

schil en dus de diepere

gaan. is onder

van Lenin

De Duitse

Lenin

de. joodse gemeente

haar

hebben geleid tussen de richting

zou men kunnen spreken van de Essenen. met welke naam.

naar men weet eens een bekende.

als Philosoph ", enz. blz. 105. 106 en 107.

voor-revolutionaire

219.

uit wat zij voor

tot een scheuring

en die van de Esseners (met een wat boosaardige.

digde woordspeling

een

kan het niet.

eerst sterke organisaties

zijn de gevolgtrekkingen

J. Harper.

partijen

lijners

dan voor Rusland!

216.

derstreept

door

dat "het een volstrekt

kan komen".

Karakteristiek

mengt.

king. Voor West-Europa

quisme"

is gegaan. trekt

haar uit de Russische revolutie

plaats

een marxistische.

Er is geen organisatie.

maar in de in Duitsland

meer betekenis

door

is. dat er altijd
strijd

is ontbreekt.

zich met de door
de allereerste

1905

de konklusie.

opvatting

ment in de K.AP.D.

van de proletarische

Lenin. die een Russische bril draagt.

bijvoorbeeld

sche en ondialektische

vormen

Zij doet het. en zij kan het doen. doordat

van

die zelf naar Rusland

ogen ziet gebeuren

van 1905 vérgaande konklu-

de karakteristieke

gang aanzienlijk
228.

183

In hoofdstuk

worden
1 van dit

vergrootboek is reeds aangekondigd.

dat op Pannekoeks

"Vijf

stellingen

over de klassenstrijd"

herdrukt

zou worden

als bijlage bij een Franse brochure

jaar: "La grève généralisée en France"
wij gebruiken.

229.

Het is de overtuiging

van de schrijver,

als een zekere tegenstrijdigheid
nauwe kontakten

Internationale

Communisten"

malige,

min

R (evolutionai

leiden er toe, dat nog gedurende
tal stellingen,
ment,

vastgesteld

worden

Aan "de nieuwe
gekend
niet

partij"

en er wordt

het minst

wordt

die weliswaar

altijd

dat

die door

ling worden
zij n "Vijf

230.

stellingen"

De briefwisseling
brief

moeite
het

Frans vertaald.
werden

tekst

tegelijkertijd

ou Barbarie"

door

niet afgedrukt.

Het antwoord
tum.

van Chaulieu
dit,

Weinig

Pannekoeks

- schrijvende
révolution

houdt,

en Pierre Chaulieu

van Chaulieu

maar tevens

onder

anticipée"

zou

bestaat

wijze uit te drukken,

werden

blz. 558.

ibidem,

blz. 558 en 559.

ibidem,

blz. 560.

ibidem,

blz. 560.

Het verschil

tussen Otto

in

Rusland",

"De

Nieuwe

te gaan dan

Tijd",

is kleiner

dan op het eerste ge-

schreef in

drijf

241.

op deze wijze
onteigeningen
storend.

daartoe

uit het Frans vertaald,
uit de Nederlandse

uitga-

8 november

1953.

is gedateerd

ou Barbarie"

dat deze ze juist

al terstond,

Dat dezelfde
Jean-Marc

van de strijd

voor stalinistische
Chaulieu

Coudray

"Mai

metho-

met betrekking
vele jaren

later

(in het opstel

"La

1968: la Brèche",

van het Franse proletariaat

244.
245.

Favard,
in mei

185

gelijk
ont-

van 14 november
leiding

op eigen

van het be-

Berlijn

Marx,

"Das

Kapital"

Een gedenkschrift
Komintern,

prijst

sbcialisme"

zou wezen.

Leipzig

1929.

1918,

in april

meer schuldig

1918,

Weer eerder, in januari

aanzienlijk

(uitgave verzorgd

aan de deelnemers

inge-

was aan de arbeiders

beknot.

door

het Marx-Engels-Lenin-

1932) Band I, blz. 92 en Marx, "Zur
Zürich 1934, blz. 36.

deze inflatiepolitiek

Karl Marx, "Das Kapital",
"Die

tevoren,

van de "bedrijfsdirekteur"

van het Volkskommissariaat

Gegevens, ontleend

met toestem-

Wenen

uitgereikt

raden,

Ekonomische

"Die Wirtschaftsorganisa-

1920, blz. 228). Kort

der bedrijfsraden

Oekonomie",

Pollock,

uit A. Goldschmidt,

maar aan de hogere autoriteiten.

te Moskou,

wordt

kongres der ekonomische

de Raad van Volkskommissarissen

(geciteerd

geen verantwoording

Instituut

Moskou

niet mochten

beke-

slechts door de Opperste

verantwoordelijkheid"

Vgl. Karl
politischen

zijn zonder da-

standpunt

115) heeft

tegen de wil der bolsjewiki

en zich niet in de dagelijkse

mag of door

werd de zelfstandigheid

242.

enz. blz.

het Russisch ondernemersdom

het eerste Al-Russische

die daarmee

van het bedrijf,

de

ervan werd voor dit

Van bolsjewistisch

dat de arbeiders geen bedrijven

der nationalisaties

Sowjetrusslands",

voerd,

over

op eigen gelegenheid

op de arbeiderskontrole

bepaalde,

blz. 332). De Rus-

mengen!

was de "individuele

van Panne-

zij zélf,

("Geschichte"

de bolsjewiki

mochten

1918 besluit

Raad geschieden
tion

doorvoerden.

het dekreet

ming van de O.E.R."

van de drie

De eerste brief

dat

onteigenen

mochten

In mei

dat

was

die Bol-

leuze van "arbeiderskontrole

maar dat de arbeiders het spontaan,

Vandaar,

("Werden

", Sämtl. Werke XXI,

in praktijk,

Rosenberg

dat "niet

dat "de doorvoering

ou Barbarie",

vertaling

behaupten?

"arbeiders-

aanhangers de hoofdzaak

der kapitalisten?

de bolsjewistische

1917 (nieuwe tijdrekening)
initiatief

en hun mogelijke

van het eigendom

brachten

hij beweert,

deden".

van

in het

1921,

jrg.

jrg. 1919, blz. 559.

"De Nieuwe Tijd",

Bauer en de bolsjewiki

die Staatsmacht

was dat

waar

door de "Spartacusbond"

toen hij Chaulieu

in het verzamelwerkje

Parijs 1968) - naar aanleiding

ibidem,

ken

van Chaulieu

"Socialisme

en de tweede brief van Pannekoek

het pseudoniem

blz. 554.

en eigenmachtig

uit een

ou Barbarie"

en het antwoord

gesteld. Hier wordt

toepassen.

krisis

"Socialisering",

ibidem,

de produktie"

ontwikke-

en een wederwoord

Nederlandse

van Pannekoek

vermoeden,

"De

Pannekoek,

eigend hebben,

wat de lezers van "Socialisme

brief

nog weer een stap verder

blz. 264.

ibidem,
Anton

sische arbeiders

als hij in 1946

door beiiwloed

en Gedachte".

kon Pannekoek,

Pannekoek,

schewiki

243.

Het is blijkbaar

den waarschuwde,

184

tijdelijk

uit het Engels. Een afschrift

beschikbaar

Anton

en niet de konfiskatie

heeft gelu isterd en zeker naar or-

in het tijdschrift

van Chaulieu

De eerste brief

tot

toe-

in de klassenstrijd

van een maatschappelijke

van Pannekoek

"Daad

ve geciteerd.

vernemen.

ingrijpen

hij voor juist

Een komplete

brief van Pannekoek

doel door Pannekoek

231.

233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.

(blz. 20 en 21). Pannekoek,

1954 in het toendertijd

diskussie-orgaan

koek en het antwoord
tweede

wat

een rol van betekenis

niet heb-

als het op de toepas-

over de kapitalisten

de groep "Socialisme

gepubliceerd

altijd

alvan

blz. 263.

1954. De tweede brief van Panne koek werd door "Socialisme

brieven verscheen in oktober
uitgegeven

232.

die - naar hij zelf in zijn eerste brief heeft opgemerktwerd

aankomt

blijken,

kontrole"

Pannekoek

een antwoord

De eerste brief

nr. 14, april/juni

in

van partij methoden

dat overigens niet heeft standgehouden.

had om zich in het Frans op voldoende
Zijn

gemiddeld

veel beter kennen dan hij ooit gedaan heeft,

Aanhangers

Had Lenin niet geschreven, dat de algemene, omvattende

naar anderen

tussen Anton

Pannekoek,

Engels.

doku-

optreden

men wel vreest!

op het papier zet.

van eerstgenoemde,

Pannekoek.

1945. "Taak

dat een dergelijk

zicht lijkt.

haar "praktisch

twijfel

in de al-

die een aan-

wat er op dat moment

hem als de exponent

gezien, is er zonder

die Chaulieu

zou verklaren,

was, is iets dat zelfs Franse geestverwanten

leeft en dat om die reden dan ook kan

verdedigt

ook zij n leven lang aandachtig
ganisaties,

opgaan

publiceert

van het desbetreffende

deel van haar taak is"

krachtig

voor-

0 ie kontakten

in december

in genoemd geschrift

gesteld,

belangrijke

hem voorzien

sing van partij methoden

van

O.S.P.-ers bevattende

beide stromingen

de titel

brengt

"Groep

anderzijds.

na de bevrijding

luidt

als een kompromis,
partij"

In de bezettings-

en leden van Sneevliets

P(artij)

de oorlog

aan opvattingen

aangeduid

enerzijds

Direkt

dat precies tot uitdrukking

de "Spartacusbond"

in Nederland.

op een bondskonferentie

van de nieuwe

Pannekoek,

is door bepaalde ontwikke-

maar ook vroegere

l Alrbeidersl

r) Stocialistische

dus genoemde "Spartacushond".
en wezen

beweging

(G.I.C.)

wel door

ben verwacht.

tussen de raden-kommunistische

of meer trotzkistische,

tijd

dat hetgeen men in de "Vij f stellingen"

lingen van de raden-kommunistische

'68 met zoveel woorden

en juni

issen van dat

(uitgave van I.C.O.). Het is die tekst die

ervaart, veroorzaakt

jaren ontstaan

Zij zijn in 1968

teruggekomen.

over de mei-gebeurten

notabene,

omdat

der

dat in 1921 te

voor Financiën,
aan het derde

Kritik

kongres

van de

zij een "weg naar het

als voren, blz. 93, noot 40 aldaar.

aan het aan informatie

planwirtschaftlichen

Versuche

bijzonder

rijke

boek van Friedrich

in der Sowjetunion

1917-1927",

246.

Gegevens uit Pollock,

247.

A. Pannekoek,

"Socialisering",

"Die

planwirtschaftlichen

248.

A. Pannekoek,

(onder pseudoniem

Versuche",

"De Nieuwe Tijd",

enz.

265.

jrg. 1919, blz. 562.

P. Aartsz l, "De Arbeidersraden",

W.I. Lenin, "Werden

250.

W.I. Lenin, "Staat

251.

N. Boecharin,

252.

W.I.

253.

W.I.

die Bolsjewiki",

enz. Sämtl. Werke XXI,

und Revolution",

"Die

Oekonomie

Sämtl. Werke XXI,

Amsterdam

blz. 332.

drohende

Sämtl. Werke XXI,
Lenin

Berlijn

Katastrophe

und wie

267.

Zo deze term al "naar

Hamburg

1922,

Werke,

soli mann sie bekämpfen",

Band 32, Dietz

W.I.

255.

Anton

256.

ibidem,

Lenin,

"Werden

Pannekoek,

die Bolschewiki",

enz. Sämtl.

Verlag,

Werke XXI,

blz.

de revolutie

Anton

269.

blz. 13.

revolutie,

"Ueber

sozialistische
is te vinden

Onwillekeurig

juni

in het nummer

moet

men bij

(A.H.

Kloos,

"Het

P. Aartsz, "De Arbeidersraden",

259.

ibidem,

blz. 23.

redaktie van "Funken " toegestuurd

260.

ibidem,

blz. 35 en 36.

haar enkele

261.

ibidem,

blz. 41.

262.

W.I.

Lenin,

Werke
263.

"Er

blz.

is", schrijft

Sämtl.
nauw

die Bolschewiki

Werke XXI,
verbonden

blz. 330),

zijn.

klaar van het kapitalisme

listische

die Bolschewiki

"in de moderne

behaupten?

die Staatsmacht

staat een apparaat,

en ondernemerssyndikaten

stukgeslagen ... Zonder

wij voor de verwezenlijking

de grote

banken

De grote banken vormen
van het socialisme

272.
273.

'staatsapparaat'

... kunnen

wij

overnemen

is van de politieke

(Sämtl.

tie niet daarin

mag bestaan,

te kommanderen

plaats

"een

fundamentele

omdat

naar marxistische
(proletarische)

"te kommanderen"
stukgeslagen.
even weinig

kelijk

186

Lenin

noemt

de stukgeslagen
wordt,

van Lenin

als de andere.

Die tegenspraak

vloeit

voort

waarmee Marx zich bezig houdt,

van het vierde wereldkongresder

L. Trotzki,

L. Trotzki,

276

ibidem,

279.

ibidem,

blz. 102.

280.

ibidem,

blz. 100.

281.

Deze konklusie

282.

P. Aartsz,

met elkaar

283.

L. Trotzki,

tussen de prole-

284.

hij er zijn spijt o-

de sporen draagt van een

auteurs.

Pannekoeks

brief

be-

is her-

in verband met wat in dit boek om-

Hij noemt

haar:" ... een uitsluitend
van nationalisme

"Wirtschaftsleben

parle-

partij

(wij-

te verslaan."

jrg. 5, nr. 11, blz.

und wirtschaftlicher

Aufbau

in Sow-

Berlin 1921, blz. 136.

des deutschen

1932, blz. 61; eveneens: L. Trotzki,
Proletariats",

Berlijn

"Was

1932, tweede druk,

t.a.p. blz. 136.

uit het werkelijk

verloop

"De arbeidersraden",

187

wordt

door Panne-

getrokken.

Bijvoor-

uitsluitend

de vraag

en 90.
enz. blz. 93.

"Was nun? ''. enz. blz. 102.

behandelen

niet de bedoeling

blz. 228.

van de klassenstrijd

in zijn boek "De arbeidersraden"

ibidem, blz. 103. Wij hebben aan het slot van dit hoofdstuk
willen

en de strijd die in Rusland werInternationale,

door

met enkele

"Was nun? ", enz. blz. 100.

de "arbeiderskon
Ille

daarin

en ook drukt

im Soziatismus ", "Funken",

beeld: blz. 13, 24/25,54,78,85,89

dat de oude staat wordt

uit het verschil

Arbeit

koek op diverse plaatsen

aangezien er n iemand meer
al

vertelt

aan de

waaruit

"Was nun? ", enz. blz. 101 en 102.

dat op de aangegeven

bolsjewistisch,

schrijven,

blz. 100.

L. Trotzki,

zijn zij duidelijk

jrg. 5, nr. 11, no-

blz. 100.

Larin en Kritzmann,

staat niet door

Kloos

is door Pannekoek

partij, die er naar streeft de christelijke

"Der einzige Weg", Berlijn

278.

Dat is een dwaling,

in Joego-

André

van de S.P.O., zoals zij na de 2e wereldoorlog

1917 bis 1920",

Schicksalsfragen

275.

aan de orde is.

Protokol

Larin und Kritzmann,

277.

burgerlijke

basis der betreffende

C.D.U. - C.B.) door een overmaat

ma-

moet bestaan, dat

is al even typisch

Niettemin

van de oude

Pannekoek

is belangwekkend

"Die

"Funken",

artikel

in het bewuste tijdschrift

burgerlijke

Pannekoek,

aan de situatie

meteen begeleidend

is meegedeeld.

van

1951.

Bussum 1969, blz. 60 e.v.).

im Sozialismus",

geciteerd.

für inter-

Men zie de noten 240 en 241.

nun?

en re-

van een nieuwe

van het marxisme".

staat vervangen

De ene zienswijze

in tegenspraak.

264.

opvatting,

met behulp

274.

zui-

dat "de revolu-

klasse met behulp

doch dat zij hierin

en te leiden".
opvatting

In "Staat

hij ervoor,

valt en juist dat de reden vormt,

marxistisch

tarische strijd,

en leidt,

stuk slaat om vervolgens

het zo-

Anton

jet-Rusland

en met

in socialisme

en van organisatie.

dat een nieuwe

kommandeert

zij deze machinerie

een nieuwe

macht

van kapitalisme

Werke XX I, blz. 571) waarschuwt

staatsmachinerie
chinerie

Lenin de verandering

volledig

Aussprachehefte

170.

negen tiende

één klap, met één bevel 'opgang brengen' ... " De bewuste passage vormt

volutie"

271.

met

van de socia-

Dat

zijn opvattingen

len Adenauers

dat

nodig hebben en dat wij kant en

dat betekent

theoretische

kenmerkende

de N.V.V.-voorzitter

iets over zijn eigen ontwikkelingsgang

mentaire,

zou het socialisme

al voor

in iedere fabriek,

veelste bewijs, dat voor
ver een kwestie

trent

apparaat ... dat is om zo te zeggen het geraamte

maatschappij.

passages worden

rezen. Die karakteristiek

dat bijzonder

staatsbank,

Arbeit

vin-

gelooft,

14 e.v. De beschouwing

denken

door

168 en 169. Het bewuste

vat ook een karakteristiek

behaupten",

dat 'staatsapparaat',

"Die

1954, blz.

ver uit, dat zo menig artikel

", Sämtl.

... Dit apparaat

overnemen ... Eén enkele reuzengrote

in elk distrikt,

een socialistisch

Pannekoek,

onvoldoende

("Werden

is met de banken

te verwerkelijken

afdelingen

die Staatsmacht

338.

Lenin

mag niet worden
niet

Anton
vember

woorden

"Werden

XXI,

270.

blz. 75.

blz.

van december

achterste van de tong",

"Russische

no. 10, blz. 12.

"Funken,

1952,

wordt

257.

volk"

de het kapitalisrne

deze woorden

258.

karakteristiek

men nog aan "het

is geworden.

Arbeiterräte",

Politik",
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