HOOFDSTIJK IX.
DE PARTIJ DER BOLSJEWIКI IN DE PERIODE V AN DE
OVERGA NG ТОТ НЕТ VHl4�EDZAME WERK BIJ НЕТ
HERSTEL VAN DE VOLKSHUISHOUDING.
(1921-1925).

1. ,,,_ Het SoivjPt-land па de likividatie van de
inter,,entie еп de burger�orlog. De moeilijkheden
van de herstelperiode.

'L'oea l1ct Sowjet-land de oorlog beёindigd had, ging het tot
de vreedzame ekonomi�che opbouw over. Het was noodzakeЦjk
ош de \Vondeu te helen, die de oorlog had ges1agen. Het was
noпrlzakeJtik om de geteisterde volkshнishouding te herstellen
en огdе te scheppen in de industr·ie, het t1·ansportwezen en de
Jandbouw.
Мааг de overgang tot de vreedzame opbouw moest in ecn
uшteniewoon mщ•iJijke situatie worden voltrokken. De ()Ver
V>'inнiпg in de burgeroorlog waR niet gemakkelijk behaald. Het
land \vая oпtredcterd door rte vier jaren van imperialistische
uorlo� еп de drie jaren van oorlog tegen de int.erventie.
De t,·,tale produktie van de landbouw bedroeg in 1920
sleeht� ongeveer de helft van de produktie van voor de oor
log. En het peil van voor de oorlog, dat was immet'8 da
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enorme armoede van het tsarist:sch-e Russische p1atte1and. B.>
vendien werden in 1920 vele gouvernementen door een mi.soog t
getroffen. Het boerenbedrijf maakte een moeШjke Цjd door.
Nog erger was de toestand van de industrie, die in staat van
ontreddering verkeerde. De produktie van de grootindi,зtri�
was in 1920 b�na slechts ееп zevende van die van v66r de
oorlog. De meeste fabriel{en en bedrijven stonden stil, de erts•
groeven en de mijnen waren ontredderd, stonden onder water.
De metaalindustrie verkeerde [n een bijzonder mneiltike toe•
stand. De produktie van gietijzer bedroeg in het gehele jaar
1921 slechts 116.300 ton, d.w.z. ongeveer 3 % van de produktie
van gietijzer van voor de oorlog. Er was gebrek aan brand•
stof. Het transport was ontredderd. De in het land aanwezige
voorraden metaal en manufakturen waren Ьijna uitgeput. Er
heerste 1n het land een groot tekort aan het meest noodza.ke
lijke: aan graan, vetten, vlees, schoeisel, kleren, lucifеrз, zout,
petroleum, zeep.
Zolang er oorlog was stelden de mensen zich met dit tekort
en gemis tevreden en bemerkten die s<>ms zelfs niet meer.
Maar thans, nu er geen oorlog meer was, gevoelden de mensen
plotseling het ondraaglijke van dit tekort en gemis en
begonnen щj te eisen, dat het onmiddeЩjk zou worden op
geheven.
Er ontstond ontevredenheid onder de boeren. Het m.Шtair
politieke bondgenootschap tussen de arbeidersklasse en de
Ьoeren wаз in het vuur van de burgeroorlog tot stand gekomen
en sterk geworden. Dit bondgenootschap had een bepaalde
grondslag: de Ьoeren ontvingen van de Sowjet•macht de grond
en bescherming tegen de landheren en Je koelakken, de arЬef
ders ontvingen van de boeren levensmiddelen door m.iddel van.
de levensmlddelenrequiвitie.
Thмs Ыееk deze grondslag а1 nlet meer voldoende.
De Sowjet-staat wаз genoo(tzaakt geweest om blj de boeren
door · middel der levensпiiddelenrequisitie aJle overschotten voor
de Ьehoeften van de verdediging van het land ор te vorderen.
De overwinning in de burgeroorlog zou zonder de levens•
midd_elen•requlsitie, zonder de politiek van het oorlopkom
munisme niet mogeJUk z.ijn gewee�t. De politiek van het оо�
lopkomшuDisшe wu door de <Ю.clOJ, door de lntervctie ор,-

gedrongen. Zoiang er oorlog werd gevoerd, aksepteerden de
Ьoeren de levensmiddeien-requisitie, merkten zij het tekort aan
waren niet ор, maar toen de oorlog was geёindigd en het ge
vaar van terugkeer van den landheer was verdwenen, Ьegoh
de boer uitdrukking "te geven aan zijn ontevredenheid over het
ir1 beslag nemen van alle overschotten, over het systeem van
de leyensm.iddelen-requisitie en begon blj te eisen, dat men hem
van een voldoende hoeveelheid waren zou voorzien.
Het gehele systeem van het oorlogskommunisme kwam,
zoals Lenin opmerkte, in botsing met de belangen van de
boeren.
Ook de arЬeidersklasse werd door een elementaire ontevre
denheid aangetast. Het proletariaat had de voornaamste lasten
van de burgeroorlog gedragen, het had he1dhaftig en zelf
opofferend gestreden tegen de krijgsbenden van de witgardisten
en de interventen, tegen de ontreddering en de hongersnood.
De beste, de meest klassebewuste, opofferingsgezinde en ge
disciplineerde arbeiders gloeid-en van het �ur der socialistische
geestdrift . .М:ааr de zeer diepgaande ekonomische ontreddering
oefende ook ор de arbeideгsklasse haar invloed uit. Het
geringe aantal fabrieken en bedrijven, dat nog werkte, had
onder veelvul<lige onderbrekingen in het werk te lijden. De ar
Ъeideгs waren genoodzaakt om zich met handwerk bezig te hou
den zij maakten sigarettenaanstekers, hielden zich met smok
kelen Ьezig. Пе klassebasis van de diktatuur van het prolet.a
riaat begon te verzwakken, de arЬeiderJЗklasse werd verstrooid,
een deel van de arbeideгs veгtrok naar het platteland, hield ор
arЬeider te zijn, deklasseerde. Tengevolge van de honger en de
vermoeidheid ontstond er ond�r een deel van de arbeiders on
tevredenheid.
De partij stond voor het vraagstuk om in overeenstemmlng met
de nieu\\·e situatie een nieuw standpunt uit te werken met
betrekking t()t а11е vraagstukken van het ekonomi.sche leven
van het Iand.
En de partti ging over tot het uitwerken van een nieuw
standpunt inzake de vraagstukken van de ekonomische op
bouv.;.
Maar de klassevtiand sliep niet. Нij poogde gebruik te
maken van de moeilijke ekonomische toestand en van de on
tevrede11heid der boeren. Er braken door witgardiзten en
�ociaal-revolutionairen georganiseerde koelakken-oproeren iD
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Siberiё, in de Oekraine, in het gouvernement Tambow (het
oproer van Antonow) uit. De werkzaamheid van allerlei soort
kontra-revolutionaire elementen, van de mensjewiki, de sociaal
revolutionairen, de anarchisten, de witgardisten, de burgerHjke
nationalisten, werd 1evendiger. De vijand ging tot nieuwe takti
sche meЦюden in de strijd tegen de Sowjet-macht over. HJj
Ьegon zich in Sowjet-kleren uit te dossen, hU stelde а.1 niet
meer de oude leuze: ,,Weg met de Sowjets", die schipbreuk had
geleden, ор, maar kwam met een nieuwe leuze: ,,Voor de Sowjets, maar zonder kommunisten".
Een duideluke uiting van de nieuwe ta:ktiek
, van den klasse
vijand was de kontra-revolutionaire re·bellie in Кroonstad. Zjj
Ьegon een week voor het Хе Partijkongres, in Maart 1921.
A.an het hoofd van de reЬellie stonden witgardisten, die met de
sociaal-revolutionairen, de mensjewiki en met vertegenwoordi
gers van buitenlandse staten in verbinding stonden. Hun
streven om de macht en het eigend·om van de kapitalisten en de
landheren te herstellen, trachtten de oproerlingen in �е
eerste tud achter een Sowjet"-uithangЬord te verЬergen. ZjJ
"
ste1den de leuze ор: ,,Sowjets zonder kommunisten". De kontra
revolutie poogde de ontevredenheid van de klein1burgerlu,ke
massa's te gebruiken, om onder een schijnbare Sowjet-leuze de
Sowjet-niacht omver te werpen.
Twee omstandigheden hielpen btf. het ontstaan van het
Кroonstadse oproer: de slechtere samenstelling van .ie
matrozen ор de oorlogsschepen en de zwakte van de bolsjewis
tische organisatie in Kroonstad. De oude matrozen, die aan
de Oktober-revolutie hadden deelgenomen, waren bljna man
voor man naar het front vertrokken en hadden heldhaf�i...... in
de gelederen van het Rode Leger gestreden. Er wаз ор de
vloot een nieuwe aanvulling gekomen van mensen, die niet
gehard waren in de revolutie. Deze aanvulling Ьestond uit nog
geheel onontwikkelde Ьoeren, die de ontevredenheid van de
Ьoeren met de levensmiddelen-requisitie tot uitdrukking
Ъracllten. Wat betreft de Ъolsjewistische organisatie in
Kroonstad uit die periode, deze was zeer verzwakt door de
verschillende mobllisaties voor het front. Deze omstandi�
hedei:J. gaven aan de sociaa.1-revolutionairen, de mensjewiki en
de witgardisten de mogelijkheid, om Kroonstad binnen te
sluipen: . en het in handen te krijgen.
De · oproerlingen hadden · zich meester gemaakt van een
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vestfng van de eerэte rang, van de vJoot. van een ontzag1\jlte
hoeveelheid oorlog materiaaJ en granaten. De interм.tionale
kontra-revolutie vierde de overwinning. Maar de vijanden had•
den te vroeg gejube]d. Het oproer werd do�r de Sowjet•
troepen snel onderdrukt. De pa1·tij zond tegen de Kroonstadse
oproerlingen haar beste zonen - de afgevaardigden van het
Хе Kongres, met Worosjilow aan het hoofd, in het veld. De
Roodarmisten rukten over het dunne ijs na.ar Kroonstad ор.
Het us brak en velen ve1·dr·onken. De bljna ongenaakbans
forten van Kr�onstad moest�ш warden Ьestormd. De toewtJding
aan de revolutie en de koenheid, de bereidheld om щjn leven
voor de Sowjet-macht ор te offeren, Ьehaalden de overwfn
ning. De vesting Kroonstad werd вtormenderhand door de
Rode troepen ingenomen. Het Кroonstadse oproer was ge
llkwideerd.

2. - De diskussie in de partij over dt! vakver"
enigingen. Het Хе Partijkongres. De nederla.ag
van de oppositie. Ve overgang naar de nieuwe
ekonomische politiek ( de N Е.Р.).

Het was aan het Centraal-Komitee van de parЦj, aan ztfn
Leninistische meerderheid duidcijjk, dat er na de likwidatie van
de oorlog en de overgang tot d( vreedzame ekonomische op
bouw geen redener1 meer Ьestoгden. om het harde, in de situatie
vан oorl.Jg en Ыokkade tot stand gekomen regiem van· het oor
logskommunisme te handhaven.
Het Centraal-Komitee begrf'ep, dat de noodzake1tikheid ·van
de 1even.smidrielen-requisitie was vervallen, dat men haar door
eer1 belasting ja natura moest vervangen, teneinde den boeren
de mogel\jkheid ie geven, �n �root dee) van de overschottt>n
van hun produkt.ie naar eigeп goedrlunken te gebruiken. н�t
Centraal- Komitee begreep, qaf_ d{'ze maatregel de mogel\jkhe1d
zo11 geven, om de landbouw te doen 11p1even, de produktie van
graan en van de voor de .:шt wikkeling van de lnduRtrie ale
grnndstof nodige kultures uit te breiden, de warenomzet tn
het [and te ve1·le·vendig�n, de voorziening van de steden te verЗЗ2

beteren, een nieuwe ekonomfsche gronds1ag te 1eggen vмr het
Ьondgenootschap van de arbeider8 en de boeren.
Het CentraaJ-Komitee gaf er zich ook rekenschap van,
dat de op:evi11g van de ind11strie de voornaamste taak was,
maar het was van oordeel, dat men de industrie niet kon doen
opleven, zonder in deze aangelcgenheid de arbeidersk]asse cn
hiщr vakverenigingen te Ьetrekken - dat men de arheiders
hier in kбn betrekken, indien men hen er van overtuigde, dat
9е ekonomische ontreddering een even gevaarltike vUand van
het volk was als de interve.atie en de Ыokkade - dat de
partij en de vakverenigingen hierin ongetwijfeld zouden slagen;
indien zij ten aanzien van de arbeidersklasse niet door mlddP.l
van militaire Ьevelen zouden handelen, zoals dat aan het front
het geval was geweest, waar bevelen werkelijk nodig щjn,
щааr door middel van overtuiging, met de methode der over
tuiging.
Maar niet alle leden van de parЦj hadden dezelfde mening
als het CentraaJ-Komitee. De oppositie-groepjes - de Trotskis
ten, de "arЬeidersoppositie", de "linkse kommunisten'', de
,,demokratische centraJisten" enz. - bevonden zich in een toe-stand van verwarring · en legden weifelingen aan de dag tegen•
··.over de moeil1Jkheden van de overgang ор de weg van de
-·vreedzame ekonomiзche opbouw. Er waгen in de part\j een niet
gering aantal vroegere menзjewiki, sqciaal-revolutionalren,
,,boendisten", borotblsten 1) en van allerlei soort halve natio
. nalisten uit de grensgebleden van Rusland. Zjj sloten zich
· meestal blj deze of gene oppositiegroepjes aan. Daar zij geen
echte Marxisten waren, de wetten van de ekonomische ontwikkeling niet kenden, niet gestaald waren in de Leninistiвche
partiJ, vermeerderden deze lieden nog maar de verwarring en
de weifelingen van de oppositiegroepen. Sommigen van hen
waren van mening, dat men het haгdvochtige regiem van het
oorlogskommunisme niet moest \i erzachten, dat men integen
deel "de schroef verder moest aandгaaien". Anderen waren van
mening, dat de part\j en de st.aat zich van het herste] van de
vo]kshuishouding afzijdig moesten houden, dat deze aan
gelegenheid gehee] en al aan de vakverenigingen in handen
moest worden gegeven.
1) · Вorotblsten
een nationalistisch-gezinde arbeiderspart� in de Oekraine. Vert.
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Het w11� dulde1tfk, dat er b\j zulk een verwarring onder
enige lagen vз.n de part� mensen zouden opduiken, JiefhebЬere
van diskussies, verschillende oppositionele "leiders", die de
partij een diskussie zouden willen opdringen.
Zo geschiedde het dan ook.
De diskussie begon over het vraagstu k van de rol van de
vakve1-eгJgingen, hoewel dit toen niet het voornaamste vraag
stuk van de partijpolitiek was.
А1в de . voorvechter in de diskussie en in de str\jd tegen
Lenin, tegen de Leninistische meerderheid van het CentraaJ"
Komitee, trad Trotski ор. Daar hij de toestand wilde ver
scherpen, trad ЫJ ор. de vergadering vdn de kommunistische
afgevaardigden van de Ve Alrussische konferentie der vakver
enigingen, begin November 1920, met de twijfelachtige 1euze
ор dat men "de schroef moest aandraaien" en ,,de vak
verenigingen door e1kaar schudden". Trotski ste1de de eis, om
onmiddeШjk "de va:kverenigingen tot staatsorganen te maken''.
Hij wa.o:; tegen de methode der overtuiging ten opzichte van de
arЬeidersmassa's en voor het oveгbrengen van de militaire
m�thode in de vakverenigingen, tegen de verkiesbaarheid van
de organen der vakverenigingen.
In p1aats van de methode der overtuiging, zonder welke de
weгkzaamheid van de arЬeidersorganisaties niet denkbaar is,
stelden de Tгotskisten de methode van de dwang zonder m�r,
van het kommanderen zonder meer voor. De Trotskisten
brachten door hun politiek, daa.r, waar zij in de Ieiding van het
vakverenigingswerk terecht waren gekomen, konflikten,
srhf'Ul'ing en ontblnding in de vakverenigingen. De Trotskisten
zett.en door hun politiek de partij}nze massa van de arbeiders
tegen de partij ор, zij brachten splitsing in de arbeidersklasse.
De diskussie over de vakverenigingen had in werkelijkheid
een veel ruimere betekenis, dan het vгaagstuk van de vak
veгeniging-en al1een. Zoals later in de resolutie van het Plenum
van het Centraal-Komitee van de R.К.Р. (Ь) van 17 Januari
1925 we1·d gezegd, ging de strijd in werkelijkheid "over de
verhouding tot de Ьоегеn, die tegen het oorlogskommunisme in
\'erzct waren gekomen, over de verhouding tot de partfjloze
mя ;:;sn vя.n de arbeiders, en in het algemeen over de houding
van Je partij tegenover de massa in de tijd, toen de burger
oorlog reeds was geёindigd''. (De К.Р.SЛ. (Ь) in reso]uties,
DeE'J I, Ьl7.. 651).
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Ор Trotski's voorЬeeld traden ook de andere partijvjjandige
groepen ор: de "arbeidersoppositie" ( Slapnikow, Medwedjew,
Kollontai en andere11), de "demokratische centralisten" (Sapro
now, DrdЬnis, B:)gyslawski, Osinsю, W. Smi1·now en anderen),
de "linkse kommunisten" (Boecharin, Preobrazjenski).
De "arЬeidersoppositie'' stelde de leuze ор, om het Ьeheer
van de gehele volkshuishouding aan een "Alrussisch kongres
van producenten" over te dragen. Zij bracht de rol van de
partij · tot ор niets terug, ontkende de betekenis van de dikta
·tuur van- het proletariaat bij de ekonomische opbouw. De
"arЬeidersoppositie" plaatste de vakvercnigingen tegenover de
Sowjet-staat en de kommunistische parЦj. Zij beschouwde· niet
de partjj, maar de vakverenigingen als de hoogste vorm van
organisatie van de arЬeidersklasse. De "arbeidersoppositie"
was in wezen van de zaak een anarcho-syndikalistische, partij
vijandige groep.
De groep van het "demokratis.che centralisme" ( de "decis•
ten,.) eiste de volledige vrijheid voor de frakties en groepe"
ringen. De "decist€n" streefden er evenals de Trotskisten naar
om de leidende rol van de partij in de - Sowjets · en de vak•
verenigingen te ondermijnen. Lenin noemde de "decisten" de
fraktie ,�va.n de gгootste schreeuweгs" en het platfогm van de
,,decisten", een sociaal-revolutionair-mensjewistisch platform.
Boecharin hielp Trotski in zijn strijd tegen Lenin en tegen
dc partij. Hij vormde tezamen met Preobraz jenski, Serebrjakow
"
en Sokolnikow een ,,�uffer :groep. Deze groep ve�dedigde �n
maskeerde de eгgste\ frakt1evo1·mers, de Trotsk1sten. Lemn
noemde de houding Vftn Boecharin "het toppunt van 1deolo
gisch verval". Spoedig \ye1·enigden de Boecharinisten zic11 open•
l�k met de Trotskisten tegen Lenin.
Leni17, en de Leninis�n richtten de hoofdslag tegen de
Trotskisten, als de vooroaamste kracht van de parЦjvijandige
groeperingen •. Zij bracht�n het overtuigende Ьewijs dat de
Trotskisten de vakverenigingen met militaire organisaties
verwisselden en wezen hun er ор, dat men de methoden van
de militaire organisaties niet naar de vakverenigingen kan
overbrengen. Tegenover de platforms van de oppositie-gгoepen
stelden Lenin en de Leninisten hun eigen platform. ln dit
platf.orm werd er ор geweren, dat de vakverenigingen een
school van het bestuur, een school van de Ьedr\"ifsvoering, een
school van het kommunisme zijn. De vakverenigingen moet<�n
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hun gehele werL volgens de methode der overtuiging opbouw�n.
Alleen �nder deze voorwaarde zoud{'n de vak verenigi11gen alle
�rbeiders tot de strjjd tegcп de <.�koпomischc ontreddering
kunnen verl1effen en ]1е11 in de sociali tische opbouw kunnen
betrekk n.
De parЦiorganisaties sloteп zich in de strijd tegen de oppo
sitie-groeperingen rondom Lenin aaneen. De strijd nэ.m in
Moskou een bljzonder gespannen karakter aan. Hier had de
oppositie l1aar hoofdkrachten saшengetrokken, waarbij zij
zich ten doe1 atelde, de 01·ganisatie van de hoofdstad te ver
overen. Maar de bo1sjewiki van Moskou v1er..en deze intriges
van de fra:ktievormers vastberaden van de hand. Een scherpe
strijd ontwikkelde zich eveneens in de parЦi-organisaties van
de Oekraine. Onder leiding van Molotow, die toenmaals вekre
taris van het Centraal-Komitee van de К.Р. (Ь) der Oekra.ine
was, versloegen de bolsje'\\ri.ki van de Oekraine de Trotskisten
en de aanhangers van Sjlapniko'\\'. De kommunistische parЦj
van de Oekraine Ыееf een trouwe steun van de Leninistische
partij. In Bakoe werd de nederlaag van de oppositie georgani
S€erd, onde1· leiding van Ordzjonikidze. In Midden-Aziё leidde
L. Kaganowitsj de strijd tegen de part\j\'ijandige groeperingen.
Alle belangrijke plaatseHjke partJjorganisatieз sloten zich 'blj
het Leninistische platform aan.
Ор 8 Maart 1921 werd het Хе ParЦjkongres geopend. Er wa
ren ор het Ko11gres 694 afgevaardigden met Ьeslissende stem
aan-,�'e1Jg, d.ie 732.521 partjjleden vertegenwoordigden. Er wa
r€'n 296 afge?aardigden met ra.adgevende stem.
Het Koпgres ma.akte de balans ор van de diskussie over de
vakverenif ingen en keurdc met overweldigende meerderheid
van stemыen het Leninistische platform goed.
Toen Lenin het Kongres opende, verklaarde blj dat de dis
ktissie een ongeoo1·Ioofde weelde was geweest. Hti wees er ор,
dat de vijand('n ор cle interne partijstrjjd en ор de scheuring in
de kommtmistische partij spekuleerden.
Rekenin -� houden met het geweldige gevaar, dat het Ьestaan
van frakti,)-groepen voor de bolsjewistische partij en voor de
diktatuur van het proletariaat opleverde, schonk het Хе Kon
gres ЪUzondere aandacht aan het. vraagstuk van de eenheid
der pactij, Lenin hield een referaat over dit vraagstuk. Het
Kongres veroordee1de alle oppositie-groeperingen en wees er
ор da; zij "metterdaad de k]assevijanden ,,: 1 de proletarisch-:-,
11
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]e1·lei afwjjkingen van de strenge, konsekwente kommttпi"'ti
sehe lijn maken, tгad met Je grootste duidelijkheid aan de
dag b\i het vooгbeeld van l1et Kroonstadse op1·oer·. toen de
burgerНjke kontra-revolutie en de witgardisten van alle lап�
dеп der wereld zich terstond bereid verklaarden om alle leu
zen. zelfs die van de Sowjet-orde, te aanvaarde11, om slechts
de diktatuur van het proletariaat in Rusland omver te wer
pen,. toen de sociaal-revolutionairen en de bш·ger·l�ke kontra
revolutie ii1 het algem�en, in Kroonstad gebruik maakten van
de leuze van. de opstand, zogenaamd in naam van de Sowjet
macht, tegen de Sowjet-rege1·ing in Rµ.sland. Zulke feiten be
wijzen ten volle, dat de witgardisten er naar streven en de
kunst verstaan om zich als kommunisten en zelfs als nog
,. Ji nkser" dan de kommunisten voor te doen, om slecht� het
bolwerk van de proletarische revolutie in Rusland te · ver
zwakken en omver te werpen. De mensjewistische vlugschriften
jn Petrograd aan de vooravond van het Kroonstadse ·oproer
tonen evenzeer aan, l10e de mens jewiki van de meningsver
scblllen in de R.К.Р. gebruik maakten, om de Kroonstadse
с pгoerJi gen, de sociaal-revolutionairen en de · witgardisten · in
feite, aan te zetten en te ondersteunen, waarb\j zij zich in
woorden als tegenstanders van het oproer en als voorstan
ders van de Sowjet-macht voordeden, maar dan met enige
,,k]eine" korrekties".
De resolutie wees er ор, dat de partijpropaga11da de sc·ha
de]ijkheid en het gevaar ··.таn het fraktiewezen uitvoerig moet
V€rklaren, uitgaande van het gezichtspunt van de eenheid der
partij en de verwezenlijking van de eenheid van wil van de
voorhoede van het proletariaat, а ls de hoofdvoorwaarde voor
het slagen van de diktatu·ur -таn \1et proletariaat.
Anderzijds werd er in de resolutie van het Kongres ge
zegd, dat de partijpropaganda het eigenaardige van de nieuw
ste taktische werkwijze van dc vijanden van de Sow jet-macht
moet verklaren.
"Deze vijanden, zeide de resolutie, die zich overtuigd
l1ebben van de hopeloosheid van de kontra-revolutie
oпder een openHjk witgardistisch vaandel, spannen. thans
aI hun krachten 'in, om onder gebruikmaking van de
meningsverschillen in de R.К.Р. de kontra-revolutie ор
deze of gene w\jze vooruit te brengen, d"or midde] van
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de overdracht van de macht aan polit.leke groeperlngen,
die wat uiterlijke _vorm Ьetreft, het dichtst blj de er
kenning van de Sowjet-macht staan". (De К.P.S.U. (Ь)
in resol11ties; Deel 1, Ыz. 373-374).

De 1·esol11tie wees er verder ор, dat de parЦjpropaganda
eveneens
de ervaring van de voorafgaand-e 1--evoluties -пioet
"
verklaren, toen ·de kontra-re' olutie de het dicht t Ыj de uiterst
revolutionaire _pa1·tij staande kleinburgerlij. е groepert11gen
ondersteunde. om de re-v·olutionaire diktatuur tc doP.n wanke
len en omver te werpen en daardoor de weg te openen voor de
latere volledige overvlinning van de kontra-revolutie, de ka
pitalisten en de landheren".
Bij de resolutie ,,Over de eenheid der parцj" sloot zich ten
nauwste de andere, even,eens door Lenin voorgestelde en door
het Kongres aangenomen l'esoluHe "over de syndikalistische
en anarchistische afwijking in onze ·partij" aan. In deze reso
lutie veroordeelde het Хе Kongres de zogenaamde "arbei•
dersoppositie". Het Kongres ,;erklaarde de propaganda van de
denkbeelden der anarcho-syndika.li�tische a�king voor on
verenigbaar met het lidmaatschap van de kommunistlse,he
partij en riep de paгtij ор, deze afwijking energiek te Ьtstrij
den..
Het Хе ParЦjkongres nam het uiterst belan�rijke Ьesluit
om van .de Jevensmiddelen-opv()rderiпg naa.r de Ьelasting 1n na
tura, naar de nieuu,e ekonomische politiek (de N.E.P.) over
te gaan.
In deze wending van het oorlogskommunisme naar de N.E.P.
kwamen de wijsheid en verziendheid \'at1 Lenins pvlltiek ht
volle omvang tot uitdrukking.
In het besluit van het Kongreз werd gesproken over het
vervangen van de levensmiddelen-requisitie door een belastin1
in natura. De levensmiddelenbelasting in natura Ьedroeg min
der dan de requisitie. Het geheel van de belast.ing moest voor
de •w7oorjaarst1itzaai worden gepuЫiceerd. De leveringsterm\jnen
van de belasting werden nauwkeurig vastgesteld. Al datgene,
wat er na aftrek van de belasting overЫeef, kwam volledlg
ter bescJ}ikking van den Ьое1·, die voor deze overschotten han
delsvrijheid verkreeg.
De щheid van handel, zeide Lenin in щjn referaat, zal ln
het begin tot enige verlevendiging van het kapitt.liзme in het
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land voeren. Wij zullen de partiku]iere 1шndel rnoeten toe
staan en aan partikuliere oпdtгnerneгs moeten verooгloven,
kleine be_drUven te openen. Wti behoeven daar echter geen
vrees voor te hebben. Lenin was van mening, dat een zekere
vrtiheid van wai·enomzet den boer een ekonomisch Ьelang zou
geven, de produktiviteit van zijn arbeid zou verhogen en tot
een snelle opleving van de landbouw zou leiden, h� was van
mening, dat ор deze grondslag de staatsindust t--ie zich zou
herstellen е\} het partikuliere ka.pitaal zou verdrm.gen, dat wij,
na krachten en middelen te hebЬen Ьijeengebacht, een mach
tige industrie als de ekonomioche grondsJag van het socialisme
zouden kunnen scheppen, om daarna tot een krachtig offen
sief over te gaan, от de overЬlijfselen van het kapitalisme in
· het land. te vernietigen.
Het oorlogskommunis-me was de poging geweest om cte
· vesting van de kapitalistiscl1e elementen in stad en land stor
mendeгhand, door een frontaanval te veroveren. Bti dit offen
sief was de part� ver vooruitgesneld en liep zij gevaar, van
haar basis los te geraken. Thans stelde Lenin voor, iets te
r11g te gaan, tijdelijk wat dichter naar het achterland terug
te trekken, over te gaan van de stormaanval tot een meer
langdurig Ьeleg van de vesting, teneinde, na krachten te heb
ben bijeengebracht, opnieuw het offensief te beginnen.
De Trotskisten en de andere oppositionelen waren van me
ni11g. dat de N.E.P. alleen een terugto_cht was. Deze uitlegging
kwam hun te pas, omdat zij koers zetten naar het herstel van
l1et kapitalisme. Dit was een · uiterst sc11adeЦjk, anti-Leninisti
sche нitlegging van de N.E.P. In werkelij·kheid verklaarde Le
nin reeds een jaai na de invoering van de N.E.P., ор het ХТе
Part.ijkongтes, dat de terugtocht geёindigd was en stelde hij
de leuze ор: ., Voorbereiding tot het offensief tegen het par
tikuliere kapitaal in de ekorzomie. (Len1n, Kompl. Werken
Deel XXVII, Ыz. 213).
De oppositionelen, die slechte Marxisten en ten aanzien van
cle bolsjewistische politiek vo1ledig onwetend waren, Ьegre
p�n noch l1et wezen van de N.E.P., noch het karakter van de
terugtocht, die in het begin van de N.E.P. werd ondernomen.
Over het wezen van de N.E.P. is hierboven reeds gesproken.
Wat betreft het karakter van de terugtocht - er Ьe.staan te
rugt::)chten van verscl1Шende soort. Er zijn og�Ыikken, dat
partijen of legers moeten terugtrekken, nmdat zij een neder•
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laag hebben geleden. In zulke gevallen trekt het leger of de
partij terug om zich zelf en ztjn kaders voor nieuwe gevech•
ten te behouden. Lenin stelde Ьij de invoering van de N.E.P.
volstrekt niet zulk een terugtocht voor, daar de parцj niet al
leen geen nederlaag had geleden en niet was verslagen, maar
integendeel zelf tijdens de burgeroorlog de interventen en de
witgardisten had verslagen. Maar er komen ook zulke ogen
blikken voor, waarin de overwinnende partij of het overwin•
nende leger Ыj zijn offensief_ te ver vooroit snelt, zonder щjn
basis in de achterhoede te hebben verzekerd. Dit doet een em
stig gevaar ontstaan. In zulke gevallen acht een ervaren parцj
of leger, teneinde niet los te geraken van щjn basis, het ge
woonЦjk nodig, om enigszins terug te trekken, wat dichter Ыj
het ac'hterland te komen, teneinde zich krachtiger met zjjn
basis in het achterland te verЫnden, zich van al het nodige
te voorzien en daarna opnieuw met grotere zekerheid en met
waarborg van sukses tot het offensief over te gaan. Juist
zulk een ЦjdeHjke terugtocht bewerkstelligde Lenin nu ook
bij de N.E.P. · In zjjn referaat ор het IVe Kongres van de
Komintern over de oorzaken van de invoering van de N.E.P.
zeide Lenin ronduit, dat "wjj met ons ekonomlзch offensief
te ver waren opgerukt, dat wij onze basis niet genoeg ver
zekerd hadden" en dat het daarom nodig was ЦjdeЦjk de te
rugtocht naar het verzekerde achterland te aan,-aarden.
Het ongeluk van de oppositie lag blerin, dat z\i, door h.aar
onwetendheid, deze bljzonderheid van de terugtocht шder de
N.E.P. niet beg1-eep en tot аа� het einde van haar le�1en niet
heeft Ьegrepen.
Het Ьesluit van het Хе Kongres over de N.E.P. ve1..eekerde
het duurzame ekonomische bondgenootschap tussen de ar
Ьeidersklasse en de boeren voor de opbouw van het вocialisme.
Deze fundamentele taak diende ook een ander Ьesluit van
het Kongres - het besluit inzake het nationale vraagstuk. Kam.
Stalin bleld bet referaat over het nationale vraagstuk. w·\j hеЬ
Ьеn de nationale onderdrukking gelikwideerd, .zeide kam Stalln,
maar dat is niet voldoende. De taak Ьestaat Ыerin, om d� zwa
re erfenis van het verleden - de ekonomische, politieke е.и kul
turele: achterHjkh()id van de vroeger onderdrukte volken te 11·
kwideren. Wjj moeten hen helpen om in dit opzicht C,ehtrв.al
Rusland in te halen.
Каm. Stalin wees v�rder ор twee parЦj-vjjandige afwijJdngen
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ор het geЫed van het nationale vraagstuk: het grote m')gend
heids-chauvinisme (van de Groot-Russen) · en het plaatselijke
nationalisme. Het Kongres veroщ·deelde beide afwijkingen э.ls
schadelijk en gevaarlijk voor het kommunisme en l1et prole "'
tarische internationalisme. Tegelijkertijd richtte het Kongres
zijn voorn.aamste slag tegen het grote-mogendheidschauvinis
me als het hoofdgevaar, d.w.z. tegen de resten en overЫijfseien
van de- houding tegenover de nationaliteite11, die de Grootrussi
sche chauvinis\en onder het tsarisme tegenover de niet-Rus
sische volken aan de dag hadden gelegd.

3. - De eerste resultaten van de N.E.P. - Het
Xle Partijkongres. - De vorming van de U.S.S.R.
- Lenins ziekte. - Het koбperatie-plan van Le
nin. - Het Xlle Partijkongres.

De invoering van de N.E.P. ontmoette tegenstand bij de
onstandvastige elementen van de parЦj. De tegenstand kwam
van twee kanten. Enerzijds traden er "linkse" schreeuwers
ор, politie-ke 1nisbakseJs van het slag van Lominadze, Sjatskin
�n anderen, die ,ia.antoonden", dat de N.E.P. het opgeven van
de veroveringen van de Oktober-revolutie, de terugkeer tot h{:t
kapit.alisme. de ondergang van de Sowjet-macht Ьet.ekende.
AangP-zien dE'ze mensen in politiek opzicht onwetend waren f'n
de wetten van de ekonomische ontwikkeling niet kenden, Ье•
gтepen zij de politiek van de partij niet, geraakten zij in pa
niek en veпvekten zij in hun omgeving stemmingen van de
kй.den tie. Anderzijds traden :r openlijke voorstanders van de
kapjtu1atie ор van het slag van Trotski, Radek, Zinowjew, So
knlnikow, Kamenjew, Sjlapnikow, Boecharin, Rykow en an
ciNen, die niE"t geloofden in de moge1ijkheid van de socialisti
Rche nntw:ikkeling van ons land, die voor de "macht" van het
k� ritalisme bogen, er naar streefden de posities van het ka
pit� J i gm<:> in het Sowjet-land te versterken en eisten, dat er
f.!rote teg-emoetkomingen aan het kapitaal zouden worden ge
d::iю1, zo1,ve] in het Ьinnenland als in het buitenJand, die eisten
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dat een reeks van kommandoposten van de Sowjet-macht in de
volkshuishouding aan het partikuliere kapitaal iou · worden
overgegeven - in de vorm van koncessies of van gemengde
naamloze vennootschappen or1der deelneming van l1et parti
kuliere kapitaal.
Zowel dezen als genen waren vreemd aan het Marxisme, aan
het Leninisme.
De partij ontmaskerde en isoleerde zowel dezen als genen.
De part� zette de paniekver\\·ekkers en de kapitulanten ltrac11tig ор h1.1n plaats.
Het Ьestaan van deze tegenstand tegen de politiek van de
pai-tij herinnerde nog eens aan de noodzakeЦjkl1eid, om de
partij van onstandvastige elementen te zuiveren. In verband
iermede verrichtte het C€ntr:1a1-Komitee een omvangrijk
weгk ter versterking van de partij door in 1921 een pa!·t.ijreiniging te organiseren. Df.: reiniging had or1der d�elneming van /
partijlozen ор op€nbare verg· deгingen p1aats. Lenin gaf de ,
raad om de part� grondig te zu.ivercn ... ,,·;an· bedriegers, verbu
rokratiseerde elem"nten, -van 011eerl:jke leiders, onvaste koro
munisten еп van mensjгwiki, die .Lllln ,,voo gevel" een andere
kleнr hadden g�geven, maд.r in de geest mensje\\riki zijn geЫeven" (Deel XXYII, Ыz. 13).
Als resultaat van de reL."fliging vrerden er in totaal oнg·e
veer 170.000 mensen of 011geveer 25% van- het gehE> е ledcn
ta.l uit de partij gesloten.
De 1·einiging ve1·ste1· te de s,rtij aanmerkelijk, zij ve1·b�t.er
de haar sociale saшenstelli.пg, deed h-E> vertrouwe11 van de
r.aassa's in de partij toe11emer1 en verhoogde liaar at1torit.eit.
De aaneenge.slotenheid en de gediscipliл.eeгdheid va.n de рю··-1j
werden steгker.
Reeds het eerste jaar van de nieuwe ekonomische politiek
toonde de juist..1eid daarvan aan. I)e overgang tot dc N.E.r.
bad het Ьondgenootschap ·van de arЬeidcrs en de boe1·en ер e-en
nieш.ve gronds]ag aanmerkelijk versterkt. De macht en de
kra.cht van de diktatuur van het proletariaat waren toegeno
men. Het koelakken-banditisme was Ьijna geheel gelikwidee1·d.
Na het opheffen va de requisitie hielpen de middelboeren de
Sowjet:ffiacht, de koelakken-Ьenden te ЬestrUden. De Sowjet
macht had alle kommandoposten in de volksht1ishouding in
handen gehouden: de groot-industrie t het •transportwezen, de
banken, de grond, de Ьinnenlandse еп buitenlandse handel. De
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parЦj had een ommekeer aan het ekonomische front tot
stand gebra.cht. De landbouw ging spoedig vooruit, de indu
вtrie en het transport behaalden de eerste suksessen. Er was
een, VDorlopig zeer langzame, m ar Ьetrouwbare ekonomische
op1eving begonnen. De arbeiders en de boeren voelden en za
gen, dat de parЦj zich ор de juiste weg bevond.
In Мaart 1922 kwam het XIe Partij'kongres bljeen. Er wa
ren ор het Kongres 522 afgevaardigden met beslissende stem
aanwezig, die. 532.000 partjjleden vertegenwoordigden, d.w.z.
minder dan ор het vorige Kongres. Er waren 165 af·gevaar
digden met raadgeyende stem. De vermindering van het leu
dental is te verklaren door de reiniging va.n de parцj, die een
aanvs.ng had genomen.
De parцj maakte ор het Kongres de balans ор van het
eerste jaa1· van de nieuwe ekonomische politiek. De resulta
t.en stelden Lenin in staat, om ор het Kongreз het vo]gende te
ve!'klaren :
"WU zijn een jaar lang teruggetrokken. W\j moeten thans
in naam van de partij zeggen: het is genoeg ! Het doel,
dat door de terugtocht werd nagestreefd, is Ьereikt. Deze
periode gaat ten �inde of is geёindigd. Тhans wordt er
een ander doel gesteld - de hergroepering van de
krachten". (Deel ХХVП, Ыz. 238).
Lenin wees · erop, dat de N.E.P. een · vertwijfelde str\jd ор
leven en dood tussen het kapitalisme en het socialiзme bete
kend,�. ,�Wie zal overwinnen ?" - dat was de vraag. Teneinde
te overwinnen, moest men het verbond tussen de arbeiders
kJasse en de boeren, tussen de socialistiscl1e industrie en het
boer·enbedrijf verzekeren, door ор alle mogeHjke wjjzen de wa
re11omzet tusseп de stad en l1et plat.teland te ontwikkelen.
Hiervoor was het noodzakeЦjk, te leren huishouden, ор kul
t·ureie \\rijze te Ieren handeldr\iven.
De handel �·as in deze periode de voornaamste schakel in
de keten van taken, waarvoor de partij stond.. Zonder deze
taak te hebЬen vervuld, kon men de warenomzet tussen de
stad en het platteland niet tot 011plooiing brengen, kon :меn
het ekonomische Ьor1dgenootschap tussen de arЬeiders en de
boeren niet versterken, de la�dЬouw niet opheffen, de indu
strie niet пit de toestand van ontreddering brengen.
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Iп die tijd was de Sowjet-handel nog zeer zwak. Uiterst
zv;ak 'NЗ.s het lшnde]sapparaat, de kommunisten ·hadden nog
geen handelsroutine, zij kenden 4en v:uand. den nepman, nog
niet door en door, hadden nog niet geleerd tegen hem te strij
den. De partikuliere handelaars, de nepmannen, hadden van
de zwakl1eid van de Sowjet-handel gebruik weten te maken
en zic.h van de handel in manufakturen en andere gangbare ar
tikelen meester gemaakt. De organisatie van de staats- en
kooperatie-handel verkreeg een ge\veldige betekenis.
Na l1et Xle Kongres ging het werk ор ekonomisch gebled
met nieuv:1e kracht vooruit. De gevolgen van de misoogst, die
het land liad getroffen, werden overwonnen. Het boerenbe
drijf herstelde zich snel, de spoorwegen werkten beter, het
aantal fabrieken en Ьedrijven, dat weer in werking werd ge
steld, nam steeds toe.
In Oktober 1922 vierde de Sowjet-repuЬliek een grote over
winniнg: Wladiwostok, het laatste stuk Sowjet-grond, ddt
zich in lianden van de interventen bevond, werd door het Ro
de leger en de vrijscharen van het Verre Oosten van Japanse
interventen bevrijd.
Thans, nu het gehele grondgebled van het Sowjetland van
iпterventen \'✓as gezuiverd en de taak van de opbouw van het
socialisme en van de verdediging van het land de verdere
v.ersterking van het verbond tussen de volken van het S('wjet
land vereisten, k,vam het vraagstuk van de naпwere vereni
ging van de Sowjet-repuЫieken in een staatkundig verbond
aan de orde. Alle vo1kskrachten moesten voor de opbouw van
11et socialisme worden verenigd. De verdediging van het land
moest stevig worden georganiseerd. De alщidige ontwikl.teling
van а11е natio11aliteiten van ons vaderland moest worden vег•
zeke1·d. Het was voor dit doel noodzakelijk, om alle volken van
het Sowjet-land nog dichter bij elkaar te brengen.
In December 1922 had het Iste Kongres van de Sowjets van
de gAhele Пnie plaats. Ор dit Kongres werd ор voorstel van
Lenin en Stalin de vrijvvillige staatkundige vereniging va11 de
Sowjet-volken tot stand gebracht: de Unie van Socialistische
Sowjet-RepuЫieken (U.S.S.R.). Oorspronkelijk behoorden tot
de U.S.S.R. de Russische Socialistische Federatieve Sowjet
RepuЫiek (R.S.F.S.R.), de Transkaukasische Socia1istlsche
Federatieve Sowjet-RepuЬliek (T.S.F.S.R.), de Oekrainse So
cialistische Sowjet-Repuhlick (Oe.S.S.R.) en de Wit-Russische
Socialistische Sowjet-RepuЫiek (W.S.S.R.). Iets later werden

er 1n Midden-AziU drie zelfstandige Unie-Sowjet-�puЫieken
gevorшd :· De OezЬekese, de Toerkmeense en de Tadzjiekse.
Тhans werd.en al deze repuЫieken in een verbond van Sowjet-.
staten verenigd, in de U.S.S.R., ор de gronds1ag van vrijwillig•
heid en rechtsgeЦjkheid en met handhaving van het recht van
ieder hunner, om vrtJwillig uit de Sowjet-Unie te treden.
> Dc vorming . van de Unie van Socialistische Sowjet-RepuЫieken Ьetekepde een versterking van de Sowjet�macht en
een grote ovЧWfniling van de Leninistisch�Stalinistische
politiek van- de part\j der bolsjewiki met betrek·king tot het
nationale vraagstuk.
In November 1922 sprak Lenin ор het plenum van de Sowjet
va.n Moskou. Nadat Lenin de resultaten van het vjjfjarige
Ьestaan van de Sowjet-macht opgesoпid had, sprak blj de vaste
overtuiging uit, dat er "uit het Rus1and van de N.E.P. een
socialistisch Rusland zal ontstaan". Dit wаз de iaatste rede
voering, die Ыj voor het land heeft uitgesproken. In de herfst
van 1922 werd de parцj door een groot ongeluk getroffen:
Lenin werd zwaar ziek. De gehele partij, alle werkers onder
vonden Lenins ziekte als hun eigen Ьittere smart. АПеn ver
keerden in ongerustheid over het leven van den Ьeminden
Lenin. Maar Lenin staakte ook цjdens z\jn ziekte щjn werk nlet.
Toen Ыj reeds zwaar ziek wаз schreef h\j een aantal uiterst
Ьelangrijke artikelen. In deze laatste artikelen trok Ыj de slot•
воm uit het verrichte werk en gaf щj het plan aan, om door
middel van het betrekken van de boeren· in de socialistisc.he
opbouw, het socialisme in ons land ор te bouwen. In dit plan
ontwikkelde Lenin zijn denkbeeld om door middel van_ de
kooperatie de boeren b:\i de opbouw van het socialisme in te
Цjven.
Lenin zag in de kooperatie in het algemeen en in de land
tюu w-kooperatie in het bljzonder, de voor de millioenen boeren
toegankelijke en begrijpeljjke weg van de overgang van het
kleine individuele bedrijf naar de grote genootschappeHjke
produktieve verenigingen, de kolchozen. Lenin wees er ор, dat
de ontwikkeling van de landbouw in ons Iand moest gaan
langs de weg van hrt betre·kken der Ьoeren in de socia1istische
opbouw door bemiddeling van de kooperatie, Iangs de weg van
het geleic1eЩ·k invor ""en van het beginsel van het koПektivisme
in de landbouw, eel'st ор het gebled van de afzet en daarna
ор het geЫed van de produktie van de landbouwvoortbrengвe-

len. Lenin wees er рр, dat onder de diktatuur van het prole,.
tariaat en het veгbond van de arbeidersklasse met de Ьoeren,
bij het veгzekerd-zijn van de Ieiding van de boeren door het
pгoletariaat, Ьij het bestaan va:a de socialistische industrie, een
ор juiste wijze geQrganiseerde, de mШioenen der boeren ·om•
"·attende produktieve kooperatie het middel
met oohulp
waarvart in ons land de volledige socialistis-che maats-chappij kon
worden opgebouwd.
Ih April 1923. had het ХПе ParЦikongJ:es pla ts. at w
l1et eerste Kongr-es, nadat de bolsjewiki de macht gegrepen
hadden, waarop L.enin niet tegenwoordig kon zijn. Er wa.ren
ор het Kongres 408 afgevaardigden met Ьeslissende stem aan•
wezig, die 386.000 part\jleden vertegenwoordigden, d.w.z. mln
der dan ор het vorige Partijkongres. Нiет kwamen de resul
taten van de voortgezette reiniging van de gelederen van de
paгtij tot uiting, die geleid had -tot de t:H:sluiting van een
aя.nmerkeJijk percenta.ge partijleden. Er waren 417 afgevsa.rdjgden met raadgevende stem.
Het XIIe Part�kongres hie d in щjn beslurten rekening et
alle aanwijzingen van Lenin, d"e blj in щjn Iaatste artikelen en
brieven had gegeven.
Het Kongres zette diegenen ор scherpe wijze ор hun plaats s
die de N.E.P. als een terugtocht van de socialistische posities
opvattei, als €en ove.rgave van onze posit·es aan het kapita
li.sme, die voorst"e1den, dat wjj ons blj het kapitalisme in
sclшldslavernij zouden Ьegeven. Z11lke voorste11en v:erden er
ор het. Kongres gedaan door medestanders van Trot:1ki, doo1·
Radek е11 Кrasin. Zij stelden voor, 11at wij ons ор genade eri
ongenade aan de ьu·tenlandse kapitalisten zo den overge :en,
dat wjj hun takken va industrie in koncessie zcuden geven.,
die voor het leven van de Sowjet-staat dringend noodza.kcЦjk
waren. Zij stelden voor om de door de Okto"Ь�r-revolutie ge
annuleerde schulde11 van de tsaristische regering te betalen.
Deze defaitistische voorstellen brandmerkte de partjj ais
verraad. Zjj zag er niet van af, van de politiek van koncessie!
gebruik te maken, maar alleen voor zulke takken van bedrijf
en ор zulk een schaal, als dit voor de Sowjet-staat voor
delig was.
:ВЬecharin en Sokolni- ow hadden nog voor het Kongres
voorgesteld om· het monopolie van de buitenlandse handel te
t'ikwideren. Dit voorstel wав eveneens het resultaat van de
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opvatting van de N.E.P. als de overgave van onze posities aan
het kapitallsme. Lenin brandmerkte Boecharin toen als , een
verdediger van de spekulanten, de Nepmannen en de koelak
ken. Het ХПе Kongres wees de . aanslagen ор de onaantastJ
baarheid van het monopolie van de buitenlandse handel ор
Ъesliste wijze van de hand.
Het Kongres wees eveneens de poging van Trotski af, om de
pa.rЦj een verderfeЦjke politiek tegenover de Ьoeren ор te
dringen. Het Kongres wees er ор, dat men het feit niet mocl1t
vergeten, dat Ьеt k1eine boerenbedrijf in het la.nd overheerste.
Het legde er de nadruk ор, dat de ontwikkeling van de
industrie, de zware industrie daarb\j inbegrepen, niet tegen de
belangen van de boerenmassa's mocht ingaan, maar in ver
bond met hen, in het belang van de gehele werkende bevolking,
moest plaatв hebben. Deze Ьesluiten waren tegen Trotski ge
richt, die voorstelde om de industrie door middel van de uit
buiting van het boerenbedrijf ор te bouwen, die in werkelijk
heid de politiek van het verЬond tussen het proletariaat en
de boeren niet aanvaardde.
Trotsld stelde tegeЦjk voor om dergelijke grote Ьedrjjven als
dat van Poetilow, van Brjansk en andere, die voor de verdedi
ging yan Ьelang waren, te sluiten, omdat щj, zoalз hjj ,Ьeweer
de, geen winst opleverden. Het Kongres wees met verontwaar
diging de voorstellen van Trotski van de hand.
Ор het voorstel van Lenin, dat in de vorm van een brief aan
het Kongres was gericht, schiep het ХЦе Kongres een ver
enigd orgaan van de Centrale Kontrole Kommissie en de
Arheiders- en Boeren-Inspektie. ·лаn dit orgaan werden ver
antwoordeЦ,jke taken opgedragen: de eenheid van onze partij
te beschermen, de parЦi- en staatsdiscipline te versterken, ор
iedгre mogel�ke manier het · appa.raat van de Sowjet-staat te
verЬeteren.
Het Kongres schonk bljzondere aandacht aan het nationale
vraagstuk. Kam. Stalin trad als referent b\i dit vraagstuk ор.
}Цj legde de nadruk ор de internationale betekenis van onze
politiek ten aanzien van het nationale vraagstuk. De onder
drukte volken van het Westen en het Oosten zien in de Sowjet"
Unie het voorbee1d van de oplossing van het nationale vraag"
stuk en van de likwidatie der nationale onderdrukking. Кат.
Stalin wees ор de noodzakeЦjkheid, om energiek te werken voor
de likwidatie van de ekonomische en kulturele ongelцkheid tus-
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sen de voJken van de S')v;1jet-Unie. Нij riep de gehele parЦj ор,
om de afwijkiпgen ор het gebled van het nationale vraagstuk �
het Grootrusяiscl1e chauvinisme en het plaatselijke Ъurger1ijke
nationalisme, met kracht te bestrijden.
Ор het Kongres werden de vertegenwoordigers van de
nationale afwijking en hun grote-mogendheidspolitiek met Ьe
trekking tot de nationale minderheden ontmas·kerd. Destijds
traden in Georgiё als zod.anig Mdiwani en anderen tegen de
partij ор. Deze lieden waren tegen het vormen van de Тranз
kaukasische Federatie, tegen de versterking van de vriend
schap tussen de volken van de Transkaukasus. De dragers van
deze a.fwijking gedroegen zich tegenover de a_n dere nationall•
teiten in Georgiё als echte grote-mogendheids�hauvinisten. ZU
wezen uit Tiflis alle niet-Georgiёrs uit, in het bljzonder de
Armeniёrs, en vaardigden een wet uit, volgens welke een
Georgische vrouw, die met een niet�Georgiёr trouwde, haar
Georgisch staatэhurgerschap verloqr� Deze nationale afwijking
in Georgiё werd door Trotski, Radek, Вoechartn, Skrypnik en
Rakowski ondersteund.
Spoedig na het Kongres werd er voor het natlonale vraag
вtuk een speciale konferentie Ъijeengeroepen van funktionariв
sen van de nationale republieken. Ор deze konferentle werden
de groep Tartaarse burgerlijke nationalisten - Soeltsn-Ga.Цjew
en anderen en de groep van de OezЬeekse nationale-a.fwijklng FaizoeJ Chodzjajew en anderen, ontmaakerd.
Het ХПе ParЦjkongree maakte de slotsom ор van de twee
jaren der nie 1 1we ekonomische politiek. Deze resultaten boe
zemden moed in en schonken de zekerheid van de eindover
winning.
,Дnze partij Ыееf aaneengesmeed, aaneengesloten., zJj
heeft de grote wending doorstaan en schrjjdt met breed
ontplooid vaandel voorwaarts", - verklaarde kam. Stalin
ор het Kongres.
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4. - De strijd tegen de moeilijkheden van het
l1erstel der volkshuishouding. De verhoogde akti-
viteit van de Тrotskisten in verband met Lenins
ziekte. De nieuwe diskussie in de partij. De nedet,.,
laag van de Тrotskisten. Lenins dood. De lichting
van Lenin. Нet XIIIе Partijkongres.
De eers� ja.ren van de str\jd voor het herstel van de volkв
h1rishcцding, hadden reeds tot aanmerkeHjke suksessen geleid.
�egcn 19?4 • was er ор alle gebleden een opleving waar te
nemen. Het Ьezaa.ide oppervlak was sinds 1921 aanmerkeluk
toegenomen, het Ьoerenbedtiif werd steeds sterker. Ook de
. socia1istische industrie nam toe en ontwikkelde zich. De
sµ-Ьeidersklas е was aanmerkelijk in getalsterkte gegroeid, het
Joon · was hoger geworden. De arЪeiders en boeren begonnen
gema.kkeHjker en Ьeter te leven dan in de jaren 1920-1921.
М:а.аr toch lieten zich de gevolgen gevoelen van de nog niet
overwonnen ontreddering. De industrie Ыееf nog blj het peil
· van v66r de oor og ten achter, haar groei Ыееf aan7jenHjk blj
de toeneming van de behoeften van het la.nd ten achter. Tegen
het einde van 1923 waren er ongeveer een millioen werklozen;
de langzame groei van de volkshuishouding gaf niet de moge
lijkheid om de werkloosheid ор te zuigen. De handel ontwik
kelde zich ongelijkmatig tengevolge van de buitengewoon hoge
prijzen van de artikelen uit de stad, die het land door de
�epmannen en door aan hen ve:rwante elementen in onze
handelsorganisaties werden opgclegd. In verband hiermede
begon de Sowjet-roeЬel sterk te schommelen; de roebel ver
loor aan waarde. Dit alles Ьelemmerde de verbetering van de
toestand van de arbeiders en de Ьoeren.
In de herfst van 1923 werden de ekonomische moeШjk
hede'n enigszins verscherpt, ten gevolge van het feit, dat onze
industrie- en handelsorganen de Sowjet-politiek ор . het ge
Ьied van de pr\jzen overtreden hadden. De pr\jzen van de
industriewaren en die van de landbouwprodukten liepen scherp
uiteen. De graanprijzen waren laag en de prijzen van de
industriewaren onevenredig hoog. Er waren in de industrie
hoge toeslag-uitgaven en dat maakte de waren duurder. Het
geld, dat de boeren voar de verkuop van graan werd ter hand
gesteld, daalde snel 1n waarde. Нierblj kwam nog dat de
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Trotskist Pjatakow, die toen in de Hoge Raad van dc Vo1ks
lшishouding zat, aan de bedrijfsleiders de misdadige instruktie
gaf om zo veel mogelijk winst uit de verkoop van "industrie
artikelen te per·sen en de prijzen onophoudelijk te verhogen, en dit zogenaamd ten behoeve van de ontwikkeling van de
industrie. In werkeHjkheid kon deze nepman-leuze er alleen
toe leiden; dat de basis van de industrieproduktie ingekrompen
en de industrie ondermijnd werd. Onder deze verhoudingen W$1.S
het voor de boeren onvoordelig artikelen uit de stad te kopen
en hielden zij hiэrmee ор. Er begon een afzet-kr1sis, die ор ;1е
industrie terugsloeg. Er ontstonden moeilijkheden blj de uit
betaling van het loon. Dit veroorzaakte ontevredenheid Ь� de
arЬeiders. Ор enkeie fabrieken legden de meest achterlijke
aгbeiders het werk neer.
Het Centraal-Komitee van de part� gaf de middeien aan om
al deze moeilijkheden en tekortkomingen uit de weg te ruimen.
Er -werden maatregelen genomen om de afzet-krisis ор te hef
fen. De prijzen van de ma.ssaverbruiksartikelen werdeп ver1 aagd. Er werd besloten om een hervorm.ing van het geld•
systeem ten uitvoer te brengen, over te gaan tot een vaste en
stablele geldstandaard, de tsjerwonets. De uitbeta!ing van het
loon aan de arЬeiders \Verd geordend. Er werden ma.atregelen
aangewezen om de handel door middel van de Sowjet- An
koёperatie-organen tot ontwikkeling te brengen en aПerlei
soort van partikuliere handelaars en spekuianten uit de handel
te verdringen.
Het was nodig om eendrachtig met voJle kracht dit werk
aan te pakken. Zo dachteп en l1a11delden zij, die аап de parЦj
toegewijd waren. Maar :r.o traden de Trotskisten niet пр.
Gebruikmakend van de afwezigheid van Lenin, die weger1s
zij1. zware ziekte niet kon werken, Ьеgош1еn zij een nieuwe
aanval ор de partij en ор haar leiding. Zti waren de mening
toegedaan, dat er een gunstig moment ,vas aangebroken om de
partij te verslaan en haar leiding omver te werpen. In cle
strjjd tegen de parЦj maakten z\j van alles gebruik: en van
de nederlaag van de revolutie in Duitsland en Bu1garije in
de herfst van 1923, en van de ekonomische moeiljjkheden in
het land, en van Lenins ziekte. Juist ор dit voor de Sow jet
staat ;moeШjke ogenЫik, toen de leider van de partij aan het
ziekbed was gekluisterd, begon Trotski zijn aanva1 tegen de
bolsjewistische parЦj. Na alle anti-Leninistische elementen in
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de partij om zich heen te heb'Ьen verzameld, flanstc hij een

tegen de partij, tegen haar leiding, tegen haar politiek gericht

platfo:rm van de opposit.ie in elkaar. Deze verklaring van 45
opposШe-aanhangers werd "platform" genoemd. Alle oppositie
groeperingen - de T1·otskisten, de "decisten", de overbЦjfse
lP:n van de "linkse kommunisten" en van de "arЬeidersopposi
tie н verenigden zich in de strijd tegen de Leninistische parЦj.
L"'l hun verklaring voorspelden zij een hevige ekonomisc·he
krisis en de ·onde1·g·ang van de Sowjet-macht en eisten щj, als
enige uitweg, uit de toestand, de vrijheid der frakties en
groeperingen.
Dit was een str\id voor het herstel van de fгakties, die door
het Хе Partijkongres ор voorstel van Lenin waren verЬode.n.
Er we1·de11 door de Trotskisten generlei konkrete vraag
stukken van de verbetering van de industrie of de landbouw,
van de ,varcnom7.et in het land, of van de toestand der werkers
aan de orde geste]d. Zij stelden daarin ook geen belang! ZU
stelden maar in een ding belang: g·ebruik te make� van tle
afwezigheid van Lenin, de frakties binnen de parЦj te her
stellen en de grondslagen van de partij, haar Centraal-Komitec
te 011dermijnen.
Direkt na l1et platform van de 46 Jiet Trotskl een brief ver
schijnen, waarin hi,1 de partijkaders met vuil overstroomde �n
cen -гeeks van nieuwe lasterHjke Ъeschuldigingen aan het ad.res
van de partij нitsprak. In deze brief herhaalde Tz·otski de
01.1de meнsje\\ :stische deunt jes, die ·de partij niet voor de
ее �·te maal van hem hoorde.
In de eers·,e plaats stortten zich de Trotskisten ор het
partijappю·aat. Zij begrepcn, dat de partij zonder een sterk
partijappa1·aat niet kan leven en werken . De oppositie poogde
dit apparaat te s� hokken, te verwoesten, de leden tegenover
het partijapparaat te stel1en en de jeugd tegenover de oude
kaders van de pa1•t:j. In zijn brief spelшleerde Trotski ор de
studerende jeugd, ор dё jonge led(>n van de partij, -die de
ge_chieder1 is Yan de strijd van de partij tegen het Trotskisme
niet kendt n. Teneinde de studerende jeugd te veroveren
vJeide Trotski l1aar; hij noemde haar de "meest juiste baro
n1ete1· van de partij" en verklaarde tegelijkertijd, dat de oude
Leninistische garde ontaard was. Terwijl h� een toespeling
maakte ор de ontaarde leiders van de Пе Intemationale, gaf
Ыj laaghartig te kennen, dat de 01.1de bolsjewistisc'he garde
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dezelfde weg opging. Door geschreeuw over de ontaa1·ding van
de partij poogde Trotski zijn eigen ontaarding en zijn partij
vtjandige plannen te verЬergen.
Beide dokumenten van de opposltionelen, zowel het plat
form van de 46, a]s de brief van Trotski, werden door de
Trotзkisten .aan de distrikten en de cellen gestuurd en aan de
parЦileden ter Ьeoordeling gegeven.
De partjj werd tot een diskussie uitgedaagd.
Er werd dus, evenals voor het Хе Partijkongres tijdens rle
vakverenigingsdiskussie, ook tl1ans door de Trotskisten een
a}gemene parЦjdiskussie aan de parцj opged1·ongen.
Hoewel de partij door belangrijker ekonomische vraagstuk1 ken in beslag werd genomen, nam zij de uitdaging aan en open
de z\j de diskussiP
De diskussie omvatte de geheie partij. De strijd droeg een
verbltterd karakter, in Moskou verliep h� Ьijzonder scherp. De
Trotskisten streefden е1· in de eerste piaats naar, om de
organisatie van de hoofdstad te veroveren, maar de diskussie
hieip de Trots·kisten niet. Zij maakte hen aIIeen maar te
schande. De Trotskisteй werden vo]komen verslagen, zo,vel
in Moskou als in de gehele Sowjet•Unie. Voo1· de Trotskisteп
stemde s1echts een k1ein aantal cellen van universiteiten en
staatsinstellingen.
ln Januari 1924 kwam de XIIIe Partijkonferentie Ыjeen. Zij
hoorde het гeferaat va11 kam. Stalin aan, dic cle �1otsoш uit de
diskussie trok. De konferentie veroordeelde de Trotskistisc'he
oppositie en verk1aarde, dat de partij in de vorm van de
oppositie te maken had met een kleinburgerlijkE> afwijking
van het Marxisme. De besluiten van de konfe1·entie werden
later door het ХПiе Part�kongres en door het Ve Kongres van
de Komintern goedgekeurd. Het internationale kom·munistische
proletariaat steunde de bolsjewistische partij in haar strijd
tegen het Trotskisme.
Maar de Trotskisten staakten hun onderm�ningswerk niet.
1n de herfst van 1924 puЬliceerde Trotski het artikel "De
lessen van Oktober", waarin hij een poging deed om het
Leninisme tot Trotskisme te vervalsen. Dit artikel was eer1 en al
laster tegen onze partij en haar leider, Lenin. Alle vijanden van
het kommunisme en van de Sowjet-macht grepen naar dit 1aster1Jjke boekje. De part\j ontving deze laster van Trotski ор de
heidhaftige geschiedenis van het holsjewisme met veront•
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waardiging. Kam. Stalin stelde de po.�i;1g \'н.tl T1·ot::;l,1 1,ш I t
Leninisme tot Trotskisme te vervalsen, aan de kaak. In zijn
redevoeringen zeide kam. Stalin, dat "de taak van de paгtij hier
in bestaat, om het Trotskisme als een ideologische stI"oming te
begraven".
·v·ап buitengewoon belang vоог de ideologiscl1c v�1·plette1·iлg
van het Trotskisme en vоог de verdediging van het Leninisme
was het theoretische wer·k van kam. Stalin "Over de g1·ondsla
gen van het Leninisme"1.), dat in 1924 verscheen. Deze brochш·e
is ��n meestcrlijke uiteenzetting en een diepgaande theoretische
m11 -- ivering van het Leninisme. Zij gaf toen en zij geeft ook nu
аа11 de bolsjewiki van de ge·h ele wereld het se,heгpe wapen
van de Maгxistisch-Leninistis('.he theorie.
In de strijd tegen het Trotskisme sloot kam. StaJin de parЦj
от l1aar Centraal-Komitee aaneen en moblliseerde hij haar voor
de verdere strijd voor de overwinning van het socialisme in
ons land. Kam. Stalin leverde het bewijs, dat de ideologiscr\e
verplettering vап het Trotskisme de noodzakelijke voorwaarde
was om de verdere zegevierende opmars naar het socialisme
te waarborgen.
Toen hij de slotsom trok uit deze periode van de stгijd tegcn
het Trotskisme 7..eide kam. Stalin:
,,Zonder het Trotskisme te verslaan, kan men onder
de verhoudingen van de N.E.P. niet de overwinning
behalen, kan men de verandering van het huidige Rus
Jand in een socia1istisch Rus]and niet bereiken".
Maar de suksessen vав de Leninistis-che politiek van de
partij werden dоог een allerzwaarste ramp verduisterd, die de
pз.rtij en de arЬeidersklasse trof. Ор 21 Januari 1924 stierf in
Gorki bij Moskou onze leider en leeгmeester, de schepper van
de b�ls jewistische paгtij, Lenin. De arЬeidersk1asse van de
gehele wereld. ontving de tijding van Lenins dood als hct
я.llerzwaarste verlies. Ор de da.g van de begrafenis van Lenin
liet het internationale proletariaat alle arЬeid vijf minuteil
1·usten. De spoorwegen, de fabrieken en bedrijven stonden stil.
t)
Opgenomen in "Beginselen van het Leninisme",
"Pegasпs", Amsterdam 1938; een afzonderlijke tweede druk
van de Nederlandse vertaling verscheen eveneens blj "Pegasus"
in 1938 - Vert.
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De werkers van de gehele wereld begeleidden hun vader en
leermeester, hun Ье te vriend en verdedi'ger - Lenin, onder
de diepste smart паю· zijn laatste rustplaats.
De arbeidersklasse van de Sowjet-Unie antwoordde ор
Lenins dood door zic11 nog- nauwer om de Leninistische partij
aaneen te sluiten. Iedere klasseЬewuste arbeider dacht in deze
dageл van roшv na over zijn verhouding tot de kommunisti
sche partij, die Lenins geboden verwezenlijkt. Er kwamen bij
het Centraal-Komitee van de partij duizenden en duizenden
verklaringen van partijloze arbeiders binnen, met het verzoek
hen in de partij ор te neme11. Het Centraal-Komitee kwam a11.n
deze Ьeweging van de voo1·aanstaande arbeiders tegemoet en
kondigde het opnemen in massa van de vooraanstaande arЬei
ders in de partij aan, het riep de "Leninistische lichting" voor
е par·tjj ор. Er traden nieuwe tienduizendtallen arЬeiders tot ,ie
partij toe. D: 0genen we1·den lid, die Ьereid waren hun Ieven l)p
te offe1·en voor de zan k van de partij, voor de zaak van
Lenin. Me{'r dai1 tweehonderdveertigduizend arbeiders trad�n
toen in ko1·te Цid in de ge e�eren van de bolsjewistische parЦj.
De voorhoede van de arbeidersklasse, het meest klasseЬewuste
en revolutionaire, het dappeгste en gediscjplineerdste gedeelte
van de arЬeidersklasse t·· Ld tot de pa1·tij toe. Dat wа.сз de
,.1.(>ninistische lichti11g" voor het partij-leger.
I,enins dood toonde aan, hoe d' cht onz� naгt·; Ыi de
arbeidersmassa's Etaat en hoe hoog de arbeide�.� d, .i..&n;· istj.
sche partij waarderen.
In de dagen van rouw over Lenin legde ап-,. Stalin ор hэt
Пе Sowjet-Kongres var1 de U.S.S.R. in na.am ю1 с1е ра tij zijn
grootse �ed af. Hij zeide:
,, Wij kommunisten zijn een btizonder soort van mensen.
Wij zijn van bljzonder materiaal. Wij zijn diegenen, die het
leger vormen van de11 groten proletarischen strateeg, het
l leger van kameraad Lenin. Er Ьestaat niets hogers. dan
) de eer tct dit leger te behoren. Er bestaat niets hogers,
dan lid te zijn van de partij, wier sticl1ter en leider
kameraad Lenin is ...
Kameraad Lenin heeft, toen hij van ons heenging, ons
11� zijn laatste wil opgedragen, de ' grote naam van
parЦjlid hoog en zuiver te houden. Kameraad Lenin, wij
zweren u, dat W\i eerl�:-: dit g-ebod van u ten пitvner
zullen brengen !
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Kameraad Lenin heeft, toen h\j vй.n nns heenging. ons
als zijn laatste wil opgedragen, de eenheid van onze
partij als onze oogappel te Ьehoeden. Kameraad Lenin,
wij zweren u, dat wij eer;ijk ook dit gebod van u ten uit
voer· zullen brengen ! ...
Kameraad Lenin heeft, toen hij van ons heenging, ons
als zijn laatste wil opgedragen, de diktatuur van het
p1·oletariaat te behoeden en te versterken. Kameraad
Lenin, wjj zweren u, dat wij onze krachten niet zullen
sparen om ook dit gebod van u eerlijk ten uitvoer te
brengen! ...
Kameraad Lenin heeft, toen hij van ons heengin�. ons
r:ils zijn laatste wil opgedragen, met alle kracht het ver
bond van de arbeiders en de boeren te versterken. Kame
raad Lenin, wij zweren u, dat wij ook dit gebod van u
eerlijk zulle11 ten uitvoer brengen ! ...
Kameraad Lenin heeft steeds met ons over de no�d
zakeHjkheid gesproken van het vrijwillige verbond van
de volken van ons land, over de noodzakelijkheid van hпn
broederlijke samenwerking Ьinnen het kader van de
Unie der Rerнbliekeн. Kameгaad Lenin heeft, toen hij van
ons heengiпg, ons als zijn laatste wil opgedragen, de
1Jnie de1· RepнЫieken te versteгken en uit te breiden.
Kameraad I.ienin, wij zwe1·en u, dat wij ook dit gebnd
van u eerlijk zullen ten uitvoer brengen ! ...
Lenin heeft er ons meer dan eens ор gewezen, dat de
versterking van het Rode Leger en de verbetering va.n
z�in toestand een уап de belan�rijkste taken van onze
partij is ... Laten wij dan 1,wfч·Pn kameraden, dat wij gееп
kracl1ten zullen spaгen, om ons Rode Leger en onzf' Rode
Vl oot te versterl{en ! ...
Kameraad 1,enin l1eeft, tоеп hij van ons heenging. ons
1 als zijn laatste wil пpgeclragen, trouw te zijn aan de
) beginselen van de Kommuпistisr11e Iпter11atio11aJe.
Kaml:'ra::\d J"eпin, wij zweren u, d[-lt wij опs leven niet
zн11en sparen om het ve1·bond van cle ,ve1·kers vап de
gel1ele wereld, de Kommнnistisc11� Inte111ationale. te
.
vcrsterken en uit te breiden !'
Dat was de eed van de bols jewistiscJ.1e partij aan l11"яr IPitie1·
J.,(>nin. die door d� eeнwen heen zal leve
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1n :Меi 1924 had l1et Xllle Pat·tijkungt·t;i:; plaals. Ор het
Kongrёs waren 748 afgevaardigden met bes1issende stem aan
wezig, die 735.881 partijleden vertegeш,,oordigden. De sterke
verhoging va11 het ledental in vergelijking met l1et vorige
Kongres is te verklaren. doordat er ongeveer 250.000 nieuwe
ledeп bij . de "Leninistische lichting н in de partij waren
getreden. Е1· \varen 4"t6 afgevaardigden met raadgevende
stem.
Het Kongres veroordeeide eenstemmig l1et platform van de
Trotskistische oppositie, definieerde de oppositie als een klein
burgerlijke afwijking vап het Marxisme, als een revisie van
het Leninisme en het bekrachtigde- de resoluties van de ХШе
partijkonferentie . Over de partijopbouw" en "Over de resul
taten van de diskussie''.
Шtgaande van de taak om het verbond tussen stad en land
te versterken. gaf het Kongres aanw�zing tot verdere uit
breiding van de industrie, in de eerste plaats van de lichte
industrie en legde het tegelijkertijd de nadruk ор de nood
zakelijkheid om de metaalindustrie snel te ontwikkelen.
Het Koпgres bekraeh tigde de vorn · ng van het Volkskom
missal'iaat van Binnenland�e Haнdel en st.elde alle l1an
delsorganen tot taak om de ma1·!, t te gaan bf'heersen en het.
partikuliere kapitaa! t1it l1et geЫed va.11 de liand�l te ve;·
driпgeн. Het Koпgres stelde de t.aak, om h•·l :.;c,cdk�pe staats
krediet aan de boeren uit te breideп en d�1: \\'О( ;,.,1·auc vап
het platteland te verdringen.
Als voornaamst1: taak van bet \Уегk ор llet platteland
stelde het Kongтes de leuze ор. om langs ;-, llc ,�1egen te be
werkstellige11, Lla.t dr lюt"rc•пшassa's iieh Lij de kooperaties
aansloten
. Tenslotte we1=:.-; lн•t Knngr·e� ор de geweldige betekenis
van de .. Leniniяtiscl1e licl1ting" еп vestigde het de aandacht
van de partij ор het verRterkeп van d� <:.choling ondeг de
nieнwe leden \'�ш de pю·tij еп i,1 tk: C'F>1·stc plaats onder de
..Leninistische liC'l11 ing•·, ор het geЬied van de gтonds1age11
\'an het Lenini:"lп �
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5. - De Sawiet-Unie- аап l1ct 1?111dr ,·ап dr !1rr
stelperiode. - Het 11raagstuk иа11 de- soc1a/1st1sche opbouw е11 иап de oue1·u,11111ing ,•ап het sD
cialisme in ons land. - .. De- nieuu,e opposifi1' ·
иап Zinow;ea• еп Кате-пiен, Hct ХПlе Parr;;_
kongres. - De koers naar df' "l'cialistiscl1i' 111.
stria/isatie Рап het /and.
Er waren meer dan vier jaar van hardnekkig weгk van de
bols jewistische partij en van de arbeidersklasse ор het �e
Ьied van de nieuwe ekonomis<:l1e politiek voorbijgegaan. Dt>
heldhaftige arbeid tot herstel van de volkshuisl10uding nader
de het einde. De ekonomische ев politieke macht van de
Sowjet-U11ie nam steeds toe.
De internationale situatie had zich in die tijd gewijzigd. Het
kapitalisme had de eerste revolutionaire aanval van de шas
sa's na de imperialistische oorlog weerstaan. De revolutionaire
Ьeweging in Duitsland, Italiё, Bulgarije, Polen en in een reeks
van andere landen was onderdrukt. De leiders van de sociaa1clcщokratiscbe partijen van het kompromis hadden de bour
g·eoisie daa1·Ьij geholpen. Er was een tijd van tijdelijk terug
v lneicn van de revo]utie aangebroken. Er was een tijdelijke,
�-"dE-'cltelijke staЬilisatie va11 het kapitalisme iI1 West-Europa,
r<'l1 gedecltelijke verste1·king van zijn posities begonnen. Maar
df' st.abllisя.tie van het kapitalisme ruimde de fundamentele tе
gел�tс11iп!'.т·п, die de kapitalistische maatschappij vel'scheuren,
111е1. 11it dr \"Pg. Iпtegeadeel: de gedeeltelijke stabllisatie van het
kя.1:itя lisn,I:' -1eгscl1erpte de tegenstellingen tussen de aгbeiders
en de. kapitя.listeп, tussen het imperialisme en de koloniale
voJken, tussen de imperiaJistische groepeп van de verschШend.e
laлden. Dr > 1 :::i.hilisatie van bet kapitalisme bereidde een nieuwe
пitbя.rsti11� van de tegenstellingen, bereidde nieuwe krisissE>n
iп de landen van het kapitalisme voor.
�aast de stabllisatie van het kapitalisme had el' ook een
stablJisatie in de So\vjet-Unie plaats. Evenwel, deze twee
sta Ьilisaties verschilden radikaal van elkaar. De kapitalisti
sche stabiJisatie kondigde een nieuwe krisis van het kapita
liюne aan. De stabilisatie van de Sowjet-Пnie Ьetekende een
nieuwe toeпeming van de ekonomische en poHtieke macht
va11 het. ]and van het socialisme.
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Ondaпks dr nederlaag van <le revo1utie in het Westen.
Ыееf dc inteшatic•нale toestaпd vан de Sowjet-Unie, weliswaar
in ееп lang·zamer tempo, zicl1 tocl1 versterken.
In 1922 wзs cle Sowjet-ТJnie uitgeпodigd ор de inter11atio11ale
ekonomiscl1e koлfeгenti<> iн de ltaliaaвse stad Genua. Ор dc
konfereвtie vап Genua tr-acllt.teп de imperialistische regeгingen,
die door de nede1 .aag van de revolutie iп de landen van l1et
kapitali.sme waren aaпgemoedigd, een nieuwe druk ор cie
RepuЫiek der Sowjets uit te oefenen, deze keer in diploma
tieke vorm. De imperialisten stelden het Sowjet-land brutale
eisen. Zij eiste11 dat de fabrieken en Ьedrijven, die door cte
Oktober-revolutie waren genationaliseerd,- aan de buitenlandse
kapitalisten zouden woгden teruggegeven; zij eisteп dat alle
schuldeп van de tsaristische regering zouden worden betaald.
Onder deze voorwaarden belo�fden de imperialistische staten,
onbetekenende leningen aan de Sowjet-staat te verstrekken.
De Sow jet-Unie wees deze eiseri van de hand.
De Konfereпtie van Genua :everde geen resultaten ор.
De bedreiging met een nieuwe interventie in de vorm vан
een ultimatum van de Engelse minister van buitenlandse
zaken Cнrzon in 1923, stuitte eveneeпs af ор de tegenstand,
die haar toek\\ram.
Nadat de kapitalistiscl1e staten de duurzaaml1eid vап de
Sowjet-Unie hadden beproefd en zich van haar -�tablli:-eit 11ad
den overtuigd, begonnen zij, de een na de andi;r·, dc dipJoтna
tieke betrekkingen met опs land te herstel1en. In de !оор vан
1924 werden de diplomatieke betrekkinge11 mct Eng·elяnd,
Frankrijk, Japan en Italiё hersteld.
Het was dнidelijk dat het Sowjet-land een vreedz.ame adem
pauze gedurende een gehele periode had weten te verovcren.
Ook de situatie in het Ьinnenland had zich gew�zigd. Het
zelfopofferende werk van de arbeiders en de boeren, geleid
door de partij der bolsjewiki, had vrucl1ten afgeworpen. Er
viel een snelle groei vап de volkshuishouding· te konstateren.
In het ekonomische jaar 1924-'25 naderde de landbouw reeds
de afmetingen van voor de oorlog, bereikte blj 87 procent va11
het vooroorlogspeil. De grootindustrie van de U.S.S.R. haalde
in 1�25 reeds ongeveer drie vierde van de industrieproduktie
van voor de oor]og. In 1924-1925 kon het Sowjet-Jand reeds
385 millioen roebe] voor de kapH.ale Qpboпw verstrekiten. H<>t
plan van de elektгifikA.tif' vяn hf't 1::tnd werd met suksE>s vt>r-
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vuld. De 1_(Qmmanфpoв�en- van het sqciaiisme in.. de vol�shuis
·ьoud.int werden.: _ steviger. Ё� -wщn � ЬelaiigriJke sukвeeвen
behaald in de _strijd. tegeц het pa.rtikultere kapitaa� in industrje
·· -e1r hanШ!l.
De ekonomische opleving bracht een verdere verbetering
van de toestand der arЬeiders en boeren met zich mede. De
arbeidersklasse nam in snel tempo toe, het loon steeg, de
produktiviteit van de arЬeid werd groter. De materiёle toe
stand van de boeren had zich aapmerkelijk verbeterd. De
arЬeiders-en:.boereцstaa:t kon in 1924-'25 een bedrag van 290
millioen roebel voor hulp a-an· <le mihvermogende Ьoeren Ьe-
schikЬaar stellen. Ор grond van de verЬeterirtg van de toestand
der arbeiders en- der boeren nam. de- politieke aktiviteit van
de massa's snel toe. De diktatuur van het proletariaat werd
sterker, het gezag en de invloed van de bolsjewistiвche partij
werden groter.
Het herstel van de volkshuishouding naderde zijn einde.
Maar voor het land van de Sowjets, voor het land dat het
socialisme opbouwt, was een eenvoudig herstel van de volks
huishouding, eenvoudig het bereiken van het peil van voor de
oorlog, niet voldoende. Het peil van voor de oorlog was het
peil van een achterlijk land. Men moest verder voortschrijden.
Het feit, dat de Sowjet-staat een langdurige adempauze had
veroverd, verzekerde de mogelijkheid van de verdere opЬQuw.
Hier rees echter in zijn volle kracht het vraagstuk van de
pe1·spektieven, van het karakter van on:Ze ontwikkeling, van
onze opbouw, het vraagstuk van het lot van hE>t socialisme in
de Sow�(•t-Unie. 111 welke richting moet de ekonomische ор
Ьон w in de Sowjet-Unie worden geleid, in de r·ichting naar
het socialisme of in enige andere richting? Moeten en kunnen
wij de socialisiische huisl10uding opbouwen of zijn wij gedoemd
om de grond te bernesten voor een a11dere, voor de kapitalisti
scbe huishouding? Kan men in het algemeeп wel de socia
listische huishouding in de U.S.S.R. opbouwen en als dat
mogelijk is, kunnen � baar dan opbC'UWen nu de revolutie i11
de kapitalistiscl1e landen vertragi11g ondervindt en Ьij de
stabllisatle van l1et kapitalisme? Is de opbouw van de
social;etische huishouding mogelijk langs de weg van de
nieuwe e'itonomische politi_ek, die, terwijl zjj ор elke wijze de
krachten van het socialisme in het land ve1·sterkt en vergroot,
tegelijk daя.rmee voorlopig enige groei van het kapit.alisme met
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:r.irl1 meebrent;t ? Ное mnrten wij dP socialisti�che volkshпi:;
hauding opbou,ven en ор welk punt moeten wij deZ€ opbouw
l.>egin11en?
А] deze vraagstukken werdeп aan het Pinde ,•an de herstel
periode al niet meer als theoгetiscl1e vraagstukken, maar als
vraagstч.kken van de praktijk als vra.я.gstukken van de dage•
lijkse ekonomische opbouw, aan de partij gest.eld.
Het was nodig om ор а] deze vraagstukken rechtstreeks en
duidelijk antwoord te geven, opdat zowe) onze ekonomisc'he
par·tUfнnktionarissen. die de industrie en de landbouw opbouw•
den, als het gehele volk zouden weten, in welke richting zij
de zaak moestcn leiden. naar het socialisme of naar het
kapitalisme.
Zonder dнidelijke ant\voordeп ор deze vragen zou onze
gel1ele praktische aгlJeid blj de opbouw ееп arbeid zonder
perspektief, een Ыind, hol werk zUn geweest.
Ор al deze vragen gaf de par'tti duidelUJte en preciese ant•
woorden.
Ja, antwoo1·dde de partij, wij kunnen en moeten in ons land
de socia'istiscl1e hнishouding opbouwen, want wij hebben alles
wat nodig is, om de sociaJistiscl1e hui ho'Jding ор te bouwen,
om de volledige S1�iн.1is1 i�.c11e 1naat.scl1arpij ор te bouwen. In
OktoЬer 1917 had d'-' arbeiderskla.sse !1et kapitalisme
politiek overwonпen. en haar politiekc dikt,ttUL1r ingesteld.
Sinds die tijd had de Sowjet-macht alle maat1·,�gelen geпomen,
om de ekonomis,�he macht van het kapita1isme te breken �n
de voorwaaгden 1<' gc.hPnnen voor de opbot1w van de socialisti
sche v0Jkshtti�hnt1ding. De onteigening van de kapitalisten en
de landhereп. hf't maken van de g.:-oпd, de fabrieken, de
bedr\iven, de ve1·k<"P1·smiddelen, de banken, tot eigendom van
het gel1e 1 e volk; ае invoering van de nieuwe ekonomische
politiek; de орЬоыv van de socia1istische зtaatsindustrie; de
verwe1..enlijking- van Т .,enins koorPratie-plan, - dat waren
de7..e maatre�eleп. Tl1aпs bestond de voornaamste taak blerin,
om in het gclн�le land de opbo11\v van de nieuwe, socialistische
huishouding tot ontwikkeli11g te brengen en daarmede het
kapitalisme ook ekonomisch de genadeslag toe te brengen.
Heel onze praktische arbeid, heel ons handelen moest onder
gescbikt worden gemaakt aan de eisen van het vervul1en van
deze voornaamste taak. De arЬeidersklasse kan dat doen en
zjj zal het dоеп. Deze g-rootse tgak mo.et men bcginnen met de
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lndustrialisatie van het land. De socialistische industrialisatie
van het land - dat was de voornaamste schakel, waarmede
men de ontplooiing van de opbouw der socialistische volkshuis
houding moest beginnen. Noch de vertraging van de revolutie'
in het Westen, nocl1 de gedeelte1ijke stabllisatie van het
kapitalisme in de niet-Sowjet-landen konden 011.ze- opmars nаю·
het socialisme tegenhouden. De nieuwe ekonomische politiek
kon dit werk alleen maar vergernakkelijken, want zij was dоог
de partij juist ingevoerd, om l1et leggen van het socialistische
fundament van onze volkshuisl10uding te verlicl1ten.
Zo luidde het antwoord van de partij ор de vraag aan
gaande de overwinning van de socialistische opbouw in ons land.
Maar de partij wist, dat hiermede het proЫeern van de over
winning van het socialisme in ееп Jand niet was uitgeput. De
opbouw van het socialisme in de U.S.S.R. bet,ekeпt een gewel
dige ommekeer in de geschiedenis van de mensheid, hij
betekent de wereldhistorische overwinning van de aгЬeiders
klasse en het boerendom van de U.S.S.R. Maar hij is toch een
blnnenlandse aangelegenheid van de U.S.S.R. en vormt slechts
een deel · van het proЫeem va11 de overwinning van het
socialisme. Het andere deel van het proЬleem is zijn inter
nationale kant. De stelling van de overwinning van het
socialisrne in een land motiverende, heeft kam. Stalin er l1er
haa.ldelijk ор geweze11, dat men Ьij dit vraagstuk twee kanten
moet onderscheiden, de binпenlandse en de inteгnationale kant.
Wat betreft de blnnenlandse kant van het ·vraagstuk, d.w.z. de
verhoudingen tussen de kla�::sen in het land - de arЬeidersklasse
en de boeren van de U.S.S.R. kunnen ekonomisch hun eigen
bourgeoisie volledig overwinnen en volledig de socialistische
maatschappij opbouwen. Maar bovendien bestaat er de inter
nationale kant van de zaak, d.w.z. het gebled van de buiten
Jandse betrekkingen, va.n de betrekkingeп tussen het Sowjet
land en de kapitalistische landen, tussen het Sowjet-volk en de
internationale bourgeoisie, die het Sowjet-stelsel haat en de
gelegenheid zoekt orn een nieuwe gewapende interventie tegen
het Sowjet-land te rewerkstelligen, nieuwe pogingen te doen
om het kapitalisme in de U.S.S.R. te hersteПen. En daar de
U.S.S.R. voorshands het enige land van het socia1isme is en de
overige landen kapit · listisch· blijven, Ыijft rondom de U.S.S.R.
de kapitalistische omsingeling bestaan, die het gevaar van een
kapjtя.liяtiяf'l1P iпtf'rv(>ntie voortbrengt. Тfр1 i� duidelijk, d1\t

zulэ нg de k2.pitэJi�tiscl1e oшsingeliпg bestaat, er ook gevaar
VOJI' lшµitJlisttstl1e intel'Ventie zal zij11. Kan het Sow jet-volk
alleen шеt zijn eig·en krachten, dit gevaar van buiten, dit
gevaar van е<::;1 kapitaiistiscl1e interventie tegen de U.S.S.R.
opheffen ? N ееа, liat kan het niet. Het kan het _niet, daar voor
de opl1e(fi11g vап J1et g·evaar van de kapitalistische interventie,
de ve1·nietig.iпg van de kapitalistische omsingeling nodig iз en
de veшietig:ng van de kapitalistische omsingeling is slechts
nюgelijk a1s l1et "esuJtaat van een zegevierende proletarische
1·evolutie in minstens enige landen. Maar hieruit volgt, dat de
overwinning van het socialis:me in de u:s.S.R., die haa.r uit•
dгukking vindt in de likwidatie van het kapitalistische systeem
е11 de opbouw van het socialistische systeem der volkshuiз•
ho11ding, toch niet als de definitieve overwinning kan worden
bescl10uwd, aangezien het gevaar voor gewapende buitenlandse
intei·ventie en de pogingen tot herstel van het kapitalisme niet
uit de weg zijn geruimd, aangezien het land van het socialisme
aan dit gevaar Ыootgesteld Ьlijft. Om het gevaar van een
buitenlandse kapitalistische interventie uit de weg te ruimen,
moet men de kapitalistische omsingeling vernietigen.
Natuurlijk, het Sowjet-volk en zijn Rode Leger zullen b\i een
juiste politiek van de Sow jet-macht, in staat щjn aan een
nieuwe buitenlandse kapitalistische interventie de nodige
tegenstand te Ьieden, evenals щj aan de eerste kapitalistische
interventie in de jaren 1918-1920 het hoofd hebben geboden.
Maar dat Ьetekent nog niet, dat daardoor het gevaar van
nieuwe kapitalistische i11terventies zal zijn weggenomen. De
nederlaag van de eerste interventie heeft het gevaar van een
nieuwe interventie niet opgeheven, daar de bron van het inter
ventie-gevaaг, de kapitalistische omsingeling, Ьlijft bestaan.
Ook de nederlaag van een nieuwe interventie zal het gevaз.r
van de interventie niet opheffen, als de kapitalistische omsin
geling tcкh nog za] bЦjven 1-)estaan.
Hieruit volgt, dat d e overwinning van de proletarische
revolutie in de kapitalistische landen het Ыoed-eigen Ьelang
van de werkers der U.S.S.R. is.
Dat was het standpunt van de parЦj inza.ke het vraagstuk
van .de overwinning van het socialisme in ons land.
Het Centraal-Komitee eiste, dat dit standpunt ор de
komende XIVе Partijkonferentie zou worden Ьesproken, dat
het zou word en goedgekeurd en aanvaard als het stan dpunt
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van de parЦj, als een wet van de partij, die voor а11е leden van
de partij verplichtend zou zijn.
Dit staпdpunt van de partij had еен verЫuffcnde uitwe1·king
ор de oppositionelen. Het verЫufte hen in de eeгste plaats,
doordat de partij aan dit standpunt een koпkreet praktiscl1
karakter verleende, het verbond met l1et praktische plan van
de socialistische industrialisatie van l1et land е11 eiste, dat het
ir de vorm van een partijwet ZOll wordeп gekleed, i11 de voгm
van een resolutie van de XIVe Partijkonfereпtie, die voor alle
leden van de partij verplichtend zон 14in.
De Trotskisten traden tegen het standpunt van de parЦj ор
en stelden er de mens jewistische ,,theor1E: van de pe1manente
revolutie" tegenover - het zou een hoon ор het Marxisme zijn,
dit een Marxistische theorie te noemen - die de mogelijkheid
van de overwinning van de socialistische opbouw in de U.S.S.R.
ontkende
De Вoecharinisten gingen er niet toe over om openЦjk tegen
het standpunt van de раrЩ ор te treden. Maar щj stelden er
toch in stilte hun "theorie" van het vreedzame ingroeien van
de bourgeoisie in bet socialisme tegenover en vulden haar aan
met de "nieuwe" leuze "Veпijkt U". BU de Boecharinisten
kwam l1et hier ор neer, dat de overwinning va11 het socialisme
niet de likwidatie van de bourgeoisie, maar l1et opkweken en
verrUkeп van de bourgeoisie Ьetekent.
Er was een moment, dat Zinowjew en Kamen jew met een
verklaring naar· voren traden, dat de ove1·winning van het
socialisme in de U.S.S.R. met het oog ор haar technisch
eko110111iscl1e achterlijkl1eid niet moge1ijk was, maar щj Ыeken
Jater genoodzaakt te zijn zich in de struiken te ver·bergen.
De XIVe PartUkorifeгentie ( April 1925) veroordeelde а] deze
kapitu'atie-,,tJ1et)rieё11•· van de openlijke en heimelijke oppositi
onele11 en Ьekracbligde het standpunt van de partij aangaaгde
de oveгwianing· van l1et socialisrne i11 de Sowjet-Unie en nam
de desЬetreff ende гesolutie aall.
Zinowjew en Kamenjew waren tegen de muur gedrukt en
gaven е1· de voorkeur aan, voor deze resolutie te stemmen.
Мааг ае partij wist. dat zij hun strijd tegen haar alleen m.aar
r1adden Jitge�teld en dat zij besloten hadden ор het XIVe
Partijkongres "de strijd tegen de partij ор te nemen". Zij ver
?Ame1den hun aanhange1'S in Leningrad cn formeerden <11
1.0genaan1dr> .. n:f'11y.1e oppositie".
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In December 1925 werd het XIVe Partijkonges geopend.
Het Kongres had plaats in een gespannen innerljjke parЦj
situatie. Zo]ang de partij had bestaan was er nog niet zulk een
toestand geweest, dat een g·ebele delegatie van een zo groot
pa.rtijcentrum, aJs Leningrad, zich opmaakte om tegen haar
Centraal-Komitee ор te t1·eden.
Ор het . Kongres waren 665 afgevaardigden met beslissende
stem aanwezig en 641 afgevaardigden met raadgevende stem.
Zij vertegenwoordi�den 643.000 partijleden en 445.000 kandida•
ten, d.w.z. iets minder dan ор het vorige kongres. Нier
kwamen de resultaten van de partiёle 1·einiging van de cellen
van de universiteiten en de staatsinsteШngen tot uiting ! die
door partijvjjandige elementen verontreinigd waren geweest.
Het politieke verslag van het Centraal-Komitee werd door
karn. Stalin uitgebracht. Нij gaf een duideЦjk beeld van de groei
de1· politieke en ekononusche kracht van de Sowjet-Unie. Dank
1.U de voordelen van het Sow jet-systeem van de volkshuiз
l1ouding waren zowel de industrie als de landbouw in Ьetrekke
lijk korte tijd hersteld en naderden zjj het peil van voor de
ooгlog. Ondanl{s deze suksessen stelde kam. Stalin voor, zich
hiermede niet tevreden te stellen, daar zij het feit niet uit de
w€g konden ruimen. dat ons land toch nng steeds een achterlijk,
agl'arisch la.nd Ыееf. De landbou w leverde twee derden van de
gel1eJe produktie ор, de industrie slechts ee.n deгii . Than�s
zeide kam. Staliп, stond de раrЩ in volle cmvan ° vo'.)r het
vгaagstuk, om ons land tot een industrielanй te make;.1, tot
een land, dat ekonornisch onafhankeНjk is van de kapitalistl•
sche landen. Dat kunnen wij doen en dat moeten wij doen. De
voornaamste taak van de partij wordt de strijd V'Oor de sociэ.
listiscl1e industriaJisatie van het land, de sbljd voor de over
\\rinning van het socialisme.
,,Ons land van een landbouw- tot een industrie-land te
make11, tot een land dat in staat is met zijn eigen krachten
de noodzakelijke produktiemiddelen te vervaardlgen, dat is het wezen, de grondslag van onze generale Дjn", zeide kameraad Stalin.
De industrialisatie van het ·Iand verzeke1·de de ekonomi�he
zelfstahdigheid van het land, versterkte zjjn weerЬaarhetd en
schiep de voorwaarden, die voor de nverwiпning van het
socialisme in de lJ.S.S.R. nodig waren.
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De Zinow jewisteп traden tegen de generale lUn van de partij
ор. Tegenover het Stalini�tische plan vап de socialistische
industrialisatie, stelde de Zinowjewist Sokolnikow het burger
lijke plan, dat onder de haaien van het imperialisme gangbaar
was. Vo]gens dit plan moest de U.S.S.R. een agr·arisch land
Ыijven, dat in hoofdzaak g1·ondstoffen en levensmiddelen pr·odu
ceerde, deze naar het buitenland нitvoerde en vandaar
machines invoerde, die het zelf niet pI'odпceeгde en niet moest
pгoduceren. Onder de verhoudiпgen van het jaar 1925 had dit
de betekenis van een plan om de U.S.S.R. in ekonomische
schuldknechtschap Ьij het ор industrieel gebled ontwikkelde
buiten]and te breng·en, van een p]an om de indнstriёle achter
lijkheid van de U.S.S.R. ten gunste vап de imperialistische
haaien van de kapita!istische landen te vereeuwigen.
Dit plan te aanvaarden, had betekend ons land tot een
l1ulpeloos agrarisch, landboпw-aanhangsel van de kapitalisti
sche wereld te maken, l1et ongewapend en zwak te laten Ыijven
tegenover de kapitalistische omsingeling en, in laatste instan
tic, de zaak van het socialisme in de U.S.S.R. te begraven.
Het Kongres brandmerkte het ekonomische "plan" van de
Zi1юwjewisten als een plan om de U.S.S.R. tot schн]dknecht
schap te brengen.
Ook zulke uitvallen, als de bewering { tegen Lenin in ! ) dat
onze staatsindustrie g·een socialistiscl1e industrie zou zijn, of
de verklaring ( eveneens tegen Lenin in ! ) , dat de middelboer
geen bondgenoot van de arbeidersk1asse Ьij de so-cialistische
oplюuw zou kunnen zijn, hielpen de ,.nieuwe oppositie" niet.
Het Kongres brandmer·kte deze uitvallen van de .,nieuwe
oppositie" als anti-Leninistisch.
Kam. Stalin ontmaskerde het Trotskistisch-mensjewistische
wezen van de "nieuwe oppositie''. HU toonde aan, dat Zinowjew
en Kamenjew aileen maar de liedjes van de vijanden van de
partij, tegen wie Lenin in zijn tijd onbarmhartig had gestreden,
nazongen.
Het was duidelUk, dat de Zinow jewisten slecht vermomde
Trotskisten waren.
Kam. Stalin leg·de er de nad1·uk ор, dat het duurzame verbond
van de arbeidersklasse met den middelboer bU de opbouw van
het socialisme de belangrijkste taak van de partij is. Нij wees
ор de twee afwijkingen ор het gebled van het boerenvraagstuk,
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die toen in de partij bestunden en die voor dit Yerbond gevaar
opleverden. De eerste af \vijking was de onderschatting en het
verkleinen van het koelakken-ge\,·aar, de tweede, de paniek, de
schrik voor den koelak en de onder-sehatti11g van de rol vн.n
den middelboer. Ор de vгaag welke a1wijking het slechtst was,
antwoordde kam. Stalin: .,Вeide, zo\vel de een als de ander, zijn
even s]ecrit. En indien deze afv.тijkingen zich oпtwikkelen, zijn
zti in staat de partij in ontblnding te brengen en te gronde te
richten. Gelukkig Ьestaan er Ьij ons in de partij krachten, die
zowe] de eerste als de tweede afwijking kunnen afsnjjden ".
De partij vers!oeg inderdaad zowel de "Jinkse" als de
rechtse afwijking en sneed ze af.
Het XIVe Partijkongres trok cle �onclнsies uit de diskt1ss1e
оvег de ekonomische opbouw. ver\vieгp eendrachtig de kapi
t11latie-plannen van de aя.r1hяnger-s cler orpositie en schrt=Ч"f in
1,\jn beroemd bf'Rl11il:
.. Ор l1et gcbled van ctc f'li0111>mische opbouw gaat het
Kongres er van uit, dat ons land, het land van de
diktatuнr vал het proletariaat, ,,al het nodige voor de
орЬонw van de \'ol1edige !'Юciali::,tiscr1e m.aatschappij"
1:юzit ( Lenin). Не1· I ong1 °(! .. is \'а11 mf�ninS{, dat de strijd
voor de overwinning vал de socialistisc .f' opbouw in de
U.S.S.R. dc fmнiaaн'пtpir taak vя.n onz,: жrtij is".
Het XlVe Ko11gr-cs �:>ek1·a(·11tigde d(' nieuwг. partijstat11teп.
Sinds l1et XIVe Kongтes dI'aagt on1.e pai·tij de nааш "·an
Kommнnistische Partij van de Sowjet.-Пnic ( 1bolsjewiki) К.P.S.U. ibl.
De ор het XIVe Koнgres verslagen Zinowjewisten onder-wier
pen zich niet aan de partij. Zij begonnen de strijd tegen пе
besluiten van het XIVf' Kon gI"es. 'Гerstond na het XTVe
Kongres riep Zinowjew een ver·g·ade .,..ing Ьijeen van 11et
Leningr·adse gouvernements-komitee van de kommuпistische
jeugdbond, weiks Ieiders door Zinowjew, Zaloetski, Bakajew,
Jewdokimow, Koek'in, Safar-ow en andere dubbelhartige
elementen in de geest van haat tegen het Leninistisc11e
Centraal-Komitee van de partij waren opgevoed. Ор deze ver
gadenng nam het Leningradse gouvernementskomitee van de
Komsomol ( komm11nistische jeugdbond) het in de geschiedenis
var, til' W.T,.K�.M. , J ,('njni�ti!.<:'lн• Kornmunist.isehf' .Тe11g-fП1nnrl
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va.n de Sow jet-Unie) ongekende besluit, om zich niet aan de
Ьesluiten van het XIVe ParЦjkongres te onderwerpen.
Maar de Zinowjew-aanhangers aan de top van de Lenin
gradse Komsomol weerspiegelden in het geheel niet de stem
ming van de massa's der kommunistische jeugd in Leningrad.
Daarom werden zij gemakkelijk verslagen en spoedig nam de
Leningradse kommunistische jeugdorganisatie opnieuw de haar
toekomende plaats in de Komsomol in.
N а afloop van het XIVе PartiJkongres werd er een groep
kongresafgevaardigden - de kam. M-olot·ow, Кirow, Worosji
Iow, Kalinin, Andrejew е.а. - naar Leningrad gezonden. Het
misdadige, anti-bo]sjewistische karakter van het standpunt,
dat de Leningradse delegatie, die haar mandaten ор bedriege
Jijk wijze had gekregen, ор het Kongres had ingenomen, moest
aan de leden van de Leningradse partijorganisatie worden uit
eengezet. De vergaderingen waarop verslag over het Kongres
werd uitgebracht, hadden een stormachtig verloop. Er werd
een nieuwe buitengewone Leningradse parЦjkonferentie bljeen
geroepen. De overweldigende meerderheid van de leden der
Leningradse partijorganisatie (meer dan 97 procent) keпrde
de besluiten van het XIVe ParЦjkongres volkomen goed en
veroordeelde de partijvijandige Zi-nowjewistische "nieuwe oppo
sitie". Deze laatste Ьestond reedз toen uit generaals zonder
leger.
De Leningradse bolsjevriki Ыeven in de voorste gelederen
van de partij van Lenin en Stalin.
Toen kam. Stalin de resultaten van het werk van het XIVе
Partij-Kongres opmaakte, schreef hij:
"De historische Ьetekenis van l1et XIVe Kongres van
de К.P.S.U. ligt hierin, dat het de fouten van de nieuwe
oppositie tot aan de wortel heeft weten Ыооt te leggen,
dat het haar ongeloof en gejammer van de hand heeft
gewrzen, heldeг en duideltik de weg vоог de verdere
strijd voor het socialisme heeft aangegeven, aan de partij
het perspektief ор de overwinning heeft geschonken en
daarmede: het proletariaat met het onwankelbare geloof
aan de zegepraal van de socialistische opЬouw heeft toe
gerust". 1 )
1) Stalin, ,,Beginselen van het Leninisme". Ь1z. 223. Uit
«evertj "Pegasus", Amsterdam, 1938. - Vert.
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КОR'Г SA'MENGEV А ТТЕ GF,VQI.,GTRFЖКINGEN.
De jaren van de overgang naar het vreedzame werk tot
heгstel van de volkshuishouding vormen een van de meest
veraпtwoщdelijke pe1·iodes in de geschiedenis der bolsjewisti
sche partij. De partij veгstond het, om in een gespannen
situatie de moeilijke wending van de politiek van het oorlogs
kommunisme naar de nieuwe ekonomische politiek te vol
brengen. De partij versterkte het verbond van de arЬeiders en
de boere11 ор een nieuwe ekonomische grondslag. De Unie van
Socialistische Sowjet-RepuЫieken werd geschapen.
Ор de weg van de nieuwe ekonomische politiek werden
Ьeslissende suksessen behaald bij het herstel van de vo]kshuis
houding. Het land van de Sow jets dooгliep met sukses de
herstelperiode in de ontwikkeling van de volkshuishottding en
begon naar een nieuwe periode, de periode van de indt1striali
satie van het land over te gaan.
De overgang van de burgeroorlog naar de vreedzame
вocialistische opbouw werd, vooral in de eerste Цjd, door grote
moeilijkheden begeleid. De vijanden van het bolsjewisme. de
partjjvijandige elementen in de tijen van de К.P.S.U. (Ь),
voerden gedurende deze gehele periode een vertwijfelde strijd
tegen de Leninistische partij. Aan het hoofd van deze partij
yUandige e]ementen stond Trotski. Zijn handlangers in de:,.e
strijd waren Kamenjew, Zinowjew, Boecharin. De oppositie
e1ementen rekenden er ор om na de dood van Lenin ontbln
ding in de tijen van de Ьo]s jewistische partjj te kunnen zaaien,
de parЦj te splitsen, haa.r aan te вteken met ongeloof in см
overwinning van het socialisme in de U.S.S.R. In het wezen
van de zaak poogdeп de Trotskisten in de U.S.S.R. een poli
tieke organisatie van de nieuwe bourgeoisie te vonnen, een
andeгe partij, een partij van de kapitali:Jtische restauratie.
De partij sloot zich onder het vaandel van Lenin om haar
Leninistisch Centraa1-Komitee, om kam. Stalin aaneen en
bracht aan de Trotskisten zowel als aan hun nieuwe vrienden
in Lenlngrad, aan de nieuwe oppositie van Zinowjew en Кa
menjew! de nederlaag toe.
Nadat de partjj der bolsjewiki krachten en midde1en bad
Ьijeengebracht, voerde zij het land naar een nieuwe historische
еtз.рре -- de etappe van dt> R()cialistische industrtaHsatie.

