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Inleiding

Der Charakter einer Frau zeigt sich nicht, wo die Liebe beginnt, sondern wo sie endet.
-

Rosa Luxemburg

De twintigste eeuw was een periode van omwentelingen en veranderingen. Twee
wereldoorlogen en een lange Koude Oorlog wierpen hun schaduw over het tijdperk.
Daarnaast was het ook een tijd van radicale hervorming in de samenleving. De emancipatie
van vrouwen in de gemeenschap betekende een verandering van hun positie in de
maatschappij. Het was een belangrijke stap in de richting van een vrije wereld, waarin mensen
niet langer door de traditionele gewoontes en eisen werden beperkt. Vooral het begin van de
eeuw werd bepaald door een groot aantal demonstraties van vrouwen in bijna alle westerse
landen, die voor hun actief kiesrecht opkwamen en dezelfde rechten opeisten als mannen.1
De opkomst van verschillende politieke ideologieën in de negentiende eeuw had een
beslissende invloed op de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in de twintigste
eeuw. Het gevolg van de ideologische diversiteit was de polarisatie van politieke partijen, die
ieder hun eigen beeld van de ideale samenleving schetsten. De ingrijpendste daarvan was
vermoedelijk het communisme, dat tot bijna aan het begin van de eenentwintigste eeuw de
samenleving aan de oostelijke kant van Europa en Azië vormgaf. Beroemde persoonlijkheden
als Marx, Engels en Lenin drukten hun stempel op het communisme. Rosa Luxemburg (18711919) was waarschijnlijk de bekendste vrouw die voor de communistische ideologie
opkwam.2
In de jaren 1900 tot 1919 – waarin vrouwen nog steeds voor hun politieke rechten vochten –
maakte Rosa Luxemburg naam als een van de gepassioneerdste strijders voor de
arbeidersbeweging.3 Ze schreef meerdere politieke geschriften waarin ze haar houding
tegenover de marxistische grondslag verklaarde en haar idealen van antimilitarisme en
internationalisme motiveerde. Ze staat in Duitsland vooral bekend als stichter van de KPD (de
Communistische Partij van Duitsland), vanwege haar rol in de socialistische vereniging
Spartakusbond, en vanwege haar standpunt als radicale socialist. De onopgeloste moord op
1 Gisela Block, Frauen in der Europäischen Geschichte (München 2015), 179.
2 Annette Timm, Joshua A. Sanborn, Gender, Sex and The Shaping of Modern Europe: A History from the
French Revolution to the Present (London/New York 2016), xiii.
3 Sandra Hedinger, Frauen über Krieg und Frieden: Bertha von Suttner, Rosa Luxemburg, Hannah Arendt,
Betty Reardon, Judith Ann Tickner, Jean Bethke Elshtain (Frankfurt a.M. 2000), 116.
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Luxemburg en KVP-partijgenoot Karl Liebknecht is een resultaat van de politieke onrust en
het geweld aan het begin van de Weimarrepubliek.4
Naast haar standpunt over een communistische toekomst en vreedzame samenleving zonder
standenmaatschappij, wordt Rosa Luxemburg vaak aangehaald als een vrouw die de
belemmeringen voor haar sekse negeerde en daarmee een voorbeeld werd voor de
vrouwenemancipatie.5 Het lijdt geen twijfel dat Rosa Luxemburg een vrouw was die zich
tegen het toenmalige discours over vrouwelijk gedrag keerde en haar eigen doelen nastreefde.
Het is niet verrassend dat een vrouw die moest vechten om een universitaire opleiding te
mogen volgen, ook hartstochtelijk voor een samenleving opkwam waarin ieder mens een vrij
leven mocht leiden. De vraag is echter, op welke manier deze overtuigingen terug te zien zijn
in haar politieke geschriften en hoe deze overeen komen met het feministische gedachtegoed
en de communistische standpunten.
Het onderzoek naar Rosa Luxemburg en haar politieke ideologie staat vooral in verband met
de discussie rond de relatie tussen communisme en feminisme. Omdat ze juist als vrouw een
invloedrijke communistische politicus was, zijn vooral haar standpunten over de
vrouwenemancipatie van wetenschappelijk belang. Voornamelijk in de laatste twee decennia
ontstond er meer aandacht voor de overeenkomsten en verschillen tussen de communistische
en feministische ideologie.
Een belangrijke historica die een bijdrage aan het debat over communisme en feminisme
heeft geleverd is de Amerikaanse Atina Grossmann. Ze is afkomstig uit een Joodse familie die
het nationaalsocialistische regime in Duitsland is ontvlucht. Ze stelt in het boek Woman and
Socialism - Socialism and Woman dat de onderdrukking van vrouwen een belangrijk aspect
was van het programma van sociaaldemocratische en communistische partijen aan het begin
van de twintigste eeuw.6 Het ideaal van een nieuwe gemeenschap was volgens Grossmann
ook een uitdaging voor de genderrollen. Het beeld van de vrouw als moeder moest
samenvallen met haar plichten als burger. Daardoor werden vrouwen als de stichters van een
nieuwe communistische generatie voorgesteld.7

4 Sandra Hedinger, F rauen über Krieg und Frieden, 103.
5 Catherine A. Mackinnon, ‘Feminism, Marxism, Method, and the State: An Agenda for Theory’ in: Signs, Vol.
7, No. 3, Feminist Theory (Boston 1982), 515-544, aldaar 521.
6 Atina, Grossmann, ‘German Communism and New Women: Dilemma´s & Contradictions’ in: Woman &
Socialism-Socialism and Woman – Europe between the World Wars (Oxford 1998), 3.
7 Ibidem, 3-4.
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Sharon Smith is een Amerikaanse, socialistische auteur. Ze heeft een heel andere insteek dan
Grossmann in haar artikel ‘Women’s Liberation: The Marxist Tradition’. Daarin stelt ze dat de
grote communistische denkers als Marx of Luxemburg de strijd voor het socialisme
verbonden aan de emancipatie van vrouwen.8 Smith stelt dat de reden voor de onderdrukking
van de vrouwelijke sekse volgens Marx verklaard wordt door haar ondergeschikte positie
binnen de familie. Daaruit volgt dat door de emancipatie van vrouwen een eind komt aan hun
onbetaalde werk binnen de familie, en ze de mogelijkheid krijgen zelf loon te verdienen.
Smith is van mening dat deze marxistische theorie een verandering van de gehele
gemeenschap voorstaat. Bovendien stelt zij dat vrouwen uit de werkende klasse door hun
revolutionair potentieel een sleutelrol spelen in het proletariaat en de strijd tegen
kansenongelijkheid.9
De Zwitserse historica Brigitte Studer stelt in haar artikel ‘Communism and feminism’ de
vraag of communisme de emancipatie van vrouwen betekent, of dat deze twee ideologieën
tegenstrijdig zijn. Ze zegt dat feminisme en communisme onmogelijk met elkaar te
vergelijken zijn, omdat de definities daarvan fundamenteel van elkaar verschillen. 10 Beide
stromingen hebben een eigen geschiedenis en kunnen daarom niet met elkaar vergeleken
worden. Hoewel vrouwen theoretisch in staat waren een positie in de communistische
politieke hiërarchie in te nemen, werden ze vaak niet door de partijleiders geaccepteerd. 11 Net
als Grossmann stelt Studer dat vrouwen hun politieke plichten en huiselijke functies
tegelijkertijd moesten vervullen. Haar conclusie is dat de communistische partijen vrouwen de
mogelijkheid gaven politieke invloed uit te oefenen, maar dat tegelijkertijd heel weinig
vrouwen daarvan profiteerden. Bovendien bleef de emancipatie alleen beperkt tot de vrouwen
die werkten, en daarom niet van toepassing was op de gehele sekse. Om deze reden wijkt de
visie van Studer duidelijk af van die van Smith, want Studer richt zich vooral op de manier
waarop vrouwen feitelijk in de politiek waren vertegenwoordigd. Ze legt daarom de nadruk
op de manier waarop opvattingen over gender in het politieke programma van het
communisme werden opgenomen. De verkenning van het communistisch gedachtegoed over
genderspecifieke representaties en feministische stromingen binnen deze ideologie dient om
Luxemburg in de context van de twintigste eeuw te plaatsen.

8 Sharon Smith, ‘Women´s Liberation: The Marxist Tradition’ in: International Socialist Review Vol.93
(Chicago 2014), viii.
9 Ibidem, x.
10 Brigitte Studer, Regan Kramer, ‘Communism and Feminism’ in: Clio-Woman, Gender, History – Real
Socialism and the challenge of gender Vol.41 (Berlin 2015), 139-152, 139.
11 Studer, Kramer, ‘Communism and Feminism’, 139.
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Biograaf Norman Geras poogt te verklaren waarom Luxemburgs socialistische ideeën vaak
verkeerd worden geïnterpreteerd.12 Hij creëert het beeld van Luxemburg als een loyale
marxist, die ervan overtuigd was dat het proletariaat alleen politieke macht kon krijgen door
een revolutie en zelfopvoeding van de lagere klassen. Zijn hoofdzakelijk positieve houding
tegenover Luxemburg als socialist kan herleid worden uit zijn positie binnen de ‘International
Marxist Group’ en zijn doel het imago van Luxemburg bij te stellen. 13
Professor in de literatuurwetenschappen en biograaf Elzbieta Ettinger legt de nadruk in haar
biografie van Rosa Luxemburg vooral op haar Joodse en Poolse identiteit, naast haar positie
als vrouw.14 Ettinger beargumenteert dat Luxemburgs politieke interesse vooral op Pools
nationalisme en de afkeuring van antisemitisme berust. Het imago dat Ettinger van
Luxemburg schetst, is dat van een vrouw die in het publieke leven haar kracht benadrukte,
maar in haar privéleven op zoek was naar liefde. Omdat ze niet de stabiliteit van een huwelijk
of moederschap kende, voelde Luxemburg zich volgens Ettinger onzeker. Dat is mijns inziens
een eenzijdig beeld van een vrouw die door haar ideologische teksten en haar politieke inzet
een heel belangrijke rol in het communisme innam. Deze visie op Luxemburg kan deels
verklaard worden door het gegeven dat Ettingers boek al in 1979 werd uitgegeven. Het
onderzoek naar gender in de samenleving is pas in de jaren tachtig en negentig van de vorige
eeuw geïntroduceerd.15
De eerste auteur die schreef over Luxemburgs ideeën op het gebied van de
vrouwenemancipatie was de marxistische activist Raya Dunayevskaya. 16 Ze benadrukt het
belang van de feministische dimensie van Luxemburgs werk en baseert haar stelling op
politieke teksten van Luxemburg waarin zij de garantie van de individualiteit en vrijheid
propageerde. Volgens Dunayevskaya berust Luxemburgs visie op de overtuiging dat de
revolutie vanuit de arbeidersklasse ook de verschillen tussen mannen en vrouwen zou
opheffen.17
De Duitse psycholoog en arts Gerhard Danzer geeft in zijn artikel ‘Rosa Luxemburg - Zur
Psychologie des “homme revolte’ een psychologische analyse van Luxemburg. 18 Hij beweert
12 Norman Geras, Rosa Luxemburg. Kämpferin für einen emanzipatorischen Sozialismus (Berlin 1979), 6-7.
13 Ibidem,7.
14 Susanne Miller, ‘Review: Ettinger, Elzbieta, Rosa Luxemburg: A Life‘ in: Historische Zeitschrift – Band 250
(Oldenbourg 1990), 183-184, aldaar 183.
15 Elzbieta Ettinger, Rosa Luxemburg: A Life. (Boston 1988), 318.
16 Raya, Dunayevskaya, Rosa Luxemburg. Frauenbefreiung und Marx’ Philosophie der Revolution
(Berlin/Hamburg 1998), 11.
17 Ibidem, 94.
18 Gerhard Danzer, ‘ Rosa Luxemburg – Zur Psychologie des 'homme revolte.' In: Katharina Kaminski: Die
Frau als Kulturschöpferin. Zehn biographische Essays (Würzburg 2000), 141.
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dat haar positie als jongste kind in het gezin een grote invloed had op de manier waarop ze
naar de politiek keek. Daarnaast geeft hij een psychoanalytische verklaring voor de
dominantie van Luxemburg in haar liefdesrelatie met Leo Jogiches. Danzer schetst het beeld
van Rosa Luxemburg als een onafhankelijke vrouw die voor haar politieke overtuigingen
opkwam.19
Danzers artikel is vergelijkbaar met het boek Frauen über Krieg und Frieden, geschreven
door historica Sandra Hedinger, dat vooral draait om de manier waarop vrouwen met oorlog
omgaan.20 Luxemburgs opinie over oorlog is er volgens Hedinger vooral op gebaseerd dat
Luxemburg voor een revolutie van het proletariaat opkwam en zich er tegelijkertijd van
bewust was dat gelijke posities van de twee seksen alleen door een revolutie tot stand zouden
kunnen komen. 21
In het boek Rosa Luxemburg: Denken und Leben einer internationalen Revolutionärin wordt
het gedachtegoed van Rosa Luxemburg geanalyseerd. Het boek is door de historici Fritz
Keller en Stefan Kraft uitgegeven.22 Naast een verzameling van originele teksten van Rosa
Luxemburg die door de auteurs in aparte rubrieken worden onderverdeeld, hebben Kraft en
Keller ook een verzameling van de historiografische beschouwingen van Luxemburg
opgenomen. De auteurs schetsen het beeld van Luxemburg als een strijder tegen nationalisme,
en voor de Poolse onafhankelijkheid van Rusland. De nadruk ligt in het boek voornamelijk op
haar positie als stichter van de Spartakusbond en als kritische denker van de arbeidersklasse,
maar op grond van haar teksten wordt ook aandacht besteed aan haar positieve houding
tegenover vrouwenemancipatie.23
Annelies Laschitza wil in haar biografie net als Ettinger inzicht geven in het privéleven van
Luxemburg, maar zij benadrukt vooral haar politieke handelingen. 24 Ze wijst – anders dan
Hedinger – op de overeenkomsten tussen Lenins ideologie en Luxemburgs opvattingen over
communisme. Beiden wilden de standenmaatschappij opheffen. Laschitza’s houding
tegenover de feministische dimensie van Luxemburgs werk kan vooral als conventioneel
worden beschouwd, omdat ze naast haar politieke functie ook belang hecht aan Luxemburgs
positie als geliefde.25
19 Ibidem, 148.
20 Sandra Hedinger, Frauen über Krieg und Frieden (Frankfurt a.M. 2000), 7.
21 Ibidem, 121.
22 Fritz Keller(hr.), Stefan Kraft (hr.), Rosa Luxemburg: Denken und Leben einer internationalen
Revolutionärin (Wenen 2005), 8.
23 Ibidem, 23.
24 Annelies Laschitza, Rosa Luxemburg. In Lebensrausch, Trotz Alledem. Eine Biografie (Berlin: Aufbau
Verlag, 2010), 10-11.
25 Laschitza, Rosa Luxemburg. In Lebensrausch, 10-11.
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Hoewel in de tot nu beschikbare literatuur Luxemburg al in het kader van het communisme
en feminisme wordt beoordeeld, ontbreekt er nog steeds een belangrijke invalshoek: een
historische analyse van Luxemburgs eigen houding tegenover de genderverhoudingen binnen
de maatschappij. Het onderzoek naar Luxemburgs beschouwing van de twee seksen moet
daarbij bezien worden in relatie tot haar houding tegenover het communisme en het
feminisme. Dat is een stap die in het debat rond Rosa Luxemburg nog geen aandacht heeft
gekregen. Het vernieuwende aspect van het onderzoek naar Rosa Luxemburg is dat haar
politieke

ideologie

wordt

bekeken

in

relatie

tot

haar

houding

tegenover

de

genderverhoudingen in de maatschappij.
Dit onderzoek poogt bijzondere aandacht te besteden aan de positie van Rosa Luxemburg als
vrouw, en de manier waarop ze met de genderverwachtingen van haar eigen tijd omging.
Daarnaast worden deze aspecten beschouwd in het kader van het feminisme en de opkomst
van vrouwenemancipatie aan begin van de twintigste eeuw. Tegelijkertijd wordt haar positie
binnen de context van het communisme geschetst en geanalyseerd in relatie tot haar houding
ten aanzien van genderverhoudingen.
De hoofdvraag van het onderzoek luidt:
Hoe verhoudt Rosa Luxemburgs visie op de communistische ideologie zich tot de
genderopvattingen van het Duitsland van 1900-1919 en tot haar positie als vrouw?
Het onderzoek laat zich plaatsen in het debat rond de verhouding tussen communisme en
feminisme dat vooral in recente tijd weer opnieuw aandacht kreeg. Daarnaast ligt de focus
voornamelijk op Luxemburgs persoonlijke ervaringen als vrouw in politiek en samenleving.
Een belangrijk strijdpunt is hierbij Luxemburgs eigen visie op haar positie als vrouw en de
manier waarop deze visie in haar politieke beweringen is terug te zien. Het imago van de
radicale en ambitieuze politica wordt geplaatst tegenover het beeld van een vrouw die op zoek
was naar liefde.
In het eerste hoofdstuk worden Luxemburgs persoonlijke ervaringen behandeld met
betrekking tot genderopvattingen. Daarbij wordt ingegaan op haar biografische achtergrond:
haar Poolse en Joodse afkomst, haar opleiding, en hoe die factoren de vorming van haar
identiteit beïnvloed hebben. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan haar intermenselijke
verhoudingen, voornamelijk de relatie tussen Luxemburg en haar minnaars. Dit hoofdstuk
verklaart vooral hoe Luxemburgs milieu haar visie op genderverhoudingen vormde.

8

Het tweede hoofdstuk gaat hoofdzakelijk over haar politieke geschriften. Haar uitingen over
de samenleving en de ideale genderrollen worden vergeleken met beroemde teksten van
andere denkers van het communisme. Bovendien wordt Luxemburgs standpunt tegenover het
feministische gedachtegoed nader beschouwd om haar eigen visie op de genderverhoudingen
in de maatschappij te bepalen.
Het doel van het onderzoek is een beter inzicht te geven in de genderverhoudingen die door
het communisme werden geschetst, en in de manier waarop een communistische vrouw zoals
Rosa Luxemburg met deze genderidealen omging. Luxemburg behoort tot een van de
beroemdste voorvechters van het communisme, en heeft een grote bijdrage geleverd aan het
ideologische gedachtegoed. Haar geschriften over politiek lichten haar visie op de
communistische ideologie toe en verklaren haar persoonlijke houding tegenover de normen
van de twintigste eeuw. Daarom zal het onderzoek naar Rosa Luxemburgs visie op
genderverhoudingen nieuwe inzichten bieden in de manier waarop het communisme de
mannelijke en vrouwelijke sekse in de maatschappij beoordeelde. Luxemburg nam hierbij een
bijzondere positie in. Haar eigen ervaringen met de verwachtingen en beperkingen die de
maatschappij de vrouw oplegt, onderscheiden Luxemburg van haar mannelijke partijgenoten.
De relevantie van het onderzoek berust dus op de mogelijkheid een beter begrip te krijgen
van de beduidende invloed die politieke ideologieën op de gewoontes en morele richtlijnen in
onze maatschappij hebben. Het is een feit dat aan iedere grote politieke ideologie ook steeds
een levensbeschouwing is verbonden die de ideale samenleving verbeeldt. Uiteindelijk
bepalen deze wereldbeschouwingen daarmee ook de verhouding tussen de mannelijke en
vrouwelijke sekse, en wijzen aan iedere sekse bepaalde verwachtingen en eisen toe. 26 Op deze
manier ontstaan genderidealen in de maatschappij. Een nadere beschouwing van het
communistische gedachtegoed is bijzonder aantrekkelijk, omdat het een ideologie is die zich
vooral tegen de traditionele voorstellingen van de maatschappij keerde.
Doordat de focus van het onderzoek ligt op Rosa Luxemburgs houding tegenover het
feminisme en communisme levert het ook nieuwe informatie op over de spanning tussen deze
twee ideologieën. Rosa Luxemburgs positie als vrouw en communist stelt haar in staat beide
ideologieën vanuit haar eigen ervaringen te benaderen. Bovendien geeft het onderzoek inzicht
in de manier waarop ze als vrouw de belemmeringen en verwachtingen van haar eigen sekse
in de maatschappij aan begin van de twintigste eeuw heeft ervaren.

26 Paula England, Theory on Gender: Feminism on Theory (Routlegde, 1993), xi.
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Het onderzoek is gebaseerd op genderspecifieke theorieën en wordt uitgevoerd binnen het
kader van gendergeschiedenis. De grondgedachte is dat gender als factor een ingrijpende rol
speelt voor de machtsbalans in onze samenleving. 27 Volgens de presumpties van de
genderstudies is de sekse een biologisch gegeven. De eisen die de samenleving stelt aan de
twee seksen zijn echter een sociale constructie.28 Volgens deze opvatting is de maatschappij
derhalve verantwoordelijk voor de positie die man en vrouw in de samenleving innemen.
De methode die in dit onderzoek voornamelijk is gebruikt, is een genderspecifieke analyse
waarin Rosa Luxemburgs biografische achtergrond en politieke uitspraken worden onderzocht
op uitingen over de genderrollen. Bovendien wordt aandacht besteed aan de manier waarop
externe factoren zoals de maatschappij haar visie op de twee seksen heeft gevormd, waardoor
haar eigen ervaringen met gender als constructie duidelijk worden.
Verder berust de methodische aanpak op een benadering van haar politieke teksten op basis
van de communistische en feministische ideologie. Rosa Luxemburgs beschouwing van de
genderrollen wordt aan hand van haar politieke teksten uiteengezet en in een historische
context geplaatst. Op deze manier wordt haar houding tegenover de twee seksen beoordeeld
op basis van de tijd waarin zij leefde en vergeleken met haar eigen communistische
overtuigingen en de conventionele visie op de rol van vrouwen in de maatschappij.
Een onderdeel van de bronnen bestaat uit Rosa Luxemburgs persoonlijke teksten, waarin
genderrollen op een indirecte manier terug te zien zijn. Dat zijn de liefdesbrieven die ze aan
Leo Jogiches en Kostja Zetkin heeft geschreven, met wie ze een liefdesrelatie had. Door een
onderzoek van deze bronnen is vooral de onderliggende relatie tussen Luxemburg als vrouw
en haar minnaars terug te zien. Daarnaast zijn het ook uitingen van Rosa Luxemburg aan
vertrouwelingen die in haar houding tegenover de twee seksen terug te zien zijn. De tweede
belangrijke vorm van bronnen bestaat uit haar politieke teksten, waarin ze zich direct over de
rol van vrouwen in de maatschappij uit. Hierbij gaat ze meteen in op de onderdrukking van
vrouwen in de maatschappij. Luxemburg heeft slechts een beperkt aantal teksten over
vrouwenemancipatie geschreven. De reden daarvoor is dat zij afstand nam van de
feministische suffragettebeweging en zichzelf als vooringenomen beschouwde als het om de
vrouwenkwestie ging. Toch kunnen haar politieke teksten over andere aspecten van de
samenleving iets vertellen over haar algemene wereldbeeld en de manier waarop ze de

27 Paula England, Theory on Gender: Feminism on Theory (Routlegde, 1993), 3.
28 Timm, Sanborn, Gender, Sex and The Shaping of Modern Europe, xiii.
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genderrollen daarin beschouwt.29 Daarom leveren ook primaire bronnen over haar visie op de
menselijkheid, vrijheid en cultuur een bijdrage aan het onderzoek.
Naast de teksten die Luxemburg zelf over vrouwenemancipatie heeft geschreven, worden ook
bronnen van andere communistische denkers aangehaald. Ten eerste zijn dit geselecteerde
geschriften van Karl Marx waarin hij zijn standpunt tegenover de rol van de vrouw in de
samenleving uiteenzet. Zijn teksten zijn niet alleen richtinggevend in de communistische
ideologie, maar bepalen ook hoe het communisme zich tegenover de vrouw opstelt. Daarom
hebben veel marxistische denkers een groot deel van zijn gedachtegoed overgenomen.
Daarnaast dient ook het boek Frauen und der Sozialismus van de toenmalige SPDfractievoorzitter August Bebel als vergelijkende bron.30 Bebel heeft als overtuigd socialist de
houding van Marx overgenomen. Zijn poging de onderdrukking van de vrouw door de tijd
heen aan te tonen lijkt sterk op Marx’ aanpak in zijn manifest Das Kapital.31 Een andere bron
die wordt gebruikt bestaat uit teksten van Clara Zetkin, die als een vrouwelijke socialist een
soortgelijke positie in de politiek had als Luxemburg.
Uit het onderzoek blijkt dat Rosa Luxemburgs karakter en wereldbeeld door externe factoren
als haar milieu, opleiding en intermenselijke relaties zijn bepaald. Daarbij wordt benadrukt
dat ook deze externe factoren haar visie op de mannelijke en vrouwelijke sekse hebben
gevormd. Daarom is niet alleen haar politieke achtergrond doortrokken van haar individuele
karaktertrekken, maar zijn ook haar ideeën over de ideale verhouding tussen de twee seksen in
haar politieke geschriften terug te zien. Daarnaast blijkt dat ze genderrollen anders bekijkt dan
haar mannelijke, communistische collega’s, omdat ze als vrouw een andere blik heeft.

Hoofdstuk 1: Analyse van persoonlijke teksten van Rosa Luxemburg
1.1. Afkomst en onderwijs

29 Hedinger, Frauen über Krieg und Frieden, 118.
30 August Bebel, Die Frau und der Sozialismus (62de druk , Berlin 1973), 24.
31 Karl Marx, Friedrich Engels, Das Kapital (Berlin/DDR 1968)
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Om een onderzoek naar Luxemburgs genderopvattingen te verrichten, is het noodzakelijk om
haar biografische achtergrond te belichten.32 Daarom moet Luxemburgs leefomgeving in kaart
gebracht worden. Haar afkomst, opleiding en intermenselijke verhoudingen worden
gekenmerkt door verschillende factoren die haar visie op de genderrollen hebben gevormd.
De belangrijkste factor is de maatschappij vanaf 1870, die Luxemburg mogelijkheden gaf
haar persoonlijkheid te ontwikkelen, maar die ook voor belemmeringen zorgde die ze moest
overwinnen. Het meest evidente obstakel was dat ze een vrouw was, die in een tijd opgroeide
waarin vrouwen nog steeds moesten vechten voor hun recht op onderwijs, de gelijkwaardige
positie in de gemeenschap, en medezeggenschap.33
Een vrouw die voor al deze rechten opkwam was Rosa Luxemburg, die als Rozalia
Luksenburg werd geboren, vermoedelijk op 7 maart 1871. Haar vader Eliaz Luksenburg
(1830-1900) en haar moeder Line Luksenburg(1835-1897) waren van Joodse afkomst en
leefden in Zamość, dat in het huidige Polen ligt, dat toen nog door Rusland werd bezet. 34 Rosa
Luxemburgs nationalistische houding en haar inzet voor een onafhankelijke Poolse natie
werden haar van jongs af aan door haar ouders bijgebracht, omdat die met de Poolse nationale
beweging sympathiseerden.35 Het is duidelijk dat haar identiteit al vanaf het begin – naast haar
sekse als vrouw – door haar religie en nationaliteit werd gevormd. 36
Rosa Luxemburgs academische loopbaan is uitzonderlijk voor de tijdsperiode waarin ze
opgroeide. Toen was het zeker geen vanzelfsprekendheid dat vrouwen überhaupt een
vervolgopleiding kregen. Omdat Luxemburgs vader een hoge opleiding had genoten,
gebruikte hij zijn hogere sociale status niet alleen om de nationale cultuur te bevorderen, maar
om ook veranderingen aan te brengen in het Poolse schoolsysteem, dat op dat moment heel
slecht was.37 Daarin schuilt ook de reden dat Luxemburgs ouders hun relatieve welvaart
gebruikten om de educatie van al hun kinderen te bevorderen. Daardoor kregen ook Rosa
Luxemburg en haar zus Anna, naast haar drie broers, een veelomvattende humanistische
opleiding. In 1873 trok de familie naar Warschau om de dochters betere kansen op een goede
educatie te geven, naast beroepsmatige omstandigheden van de vader.38
Het feit dat de vader poogde zijn dochter goed onderwijs te bieden, is naar mijn mening
uitzonderlijk voor deze periode. Dat hij zijn dochter Rosa de kans gaf een intelligente en
32 Timm, Sanborn, Gender, Sex and The Shaping of Modern Europe, xiii/xiv.
33 Block, Frauen in der Europäischen Geschichte, 183.
34 Laschitza, Rosa Luxemburg. In Lebensrausch, Trotz Alledem, 13.
35 Ibidem, 16.
36 Danzer, ‘Rosa Luxemburg – Zur Psychologie des 'homme revolte‘, 142-143.
37 Laschitza, Rosa Luxemburg. In Lebensrausch, 17.
38 Danzer, ‘Rosa Luxemburg – Zur Psychologie des 'homme revolte‘, 141.
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beschaafde vrouw te worden, was een stap die niet overeenkwam met het ideaal van de
gemeenschap. De tweede helft van de negentiende eeuw werd toch nog steeds gekenmerkt
door de opinie dat de vrouw een lager intellectueel niveau dan de man had. Dat Rosa
Luxemburgs vader het beste onderwijs voor zijn dochter wilde, berustte met grote
waarschijnlijkheid op haar buitengewone intelligentie en prestaties. 39
Vooral de manier waarop Rosa Luxemburg haar moeder zag, geeft een goed inzicht in de
manier waarop haar visie ontstond op de twee seksen. Naast haar eigen ervaringen als vrouw
waren het ook de vrouwelijke individuen in haar leven die invloed uitoefenden op haar
beschouwing van de ideale vrouwelijke eigenschappen. Zo beschrijft Luxemburg haar moeder
als een goed en onzelfzuchtig wezen. Luxemburg heeft het over een natuurwet binnen de
familie. Dit wet stelt dat het de opdracht van iedere moeder is om haar kinderen in de gaten te
houden en ze hun brutale manier van spreken af te leren. De natuurwet zegt

dat de

vrouwelijke functie door de positie als moeder en opvoeder van de kinderen is bepaald. 40
Luxemburg dicht haar moeder een bepaalde invloedrijke positie binnen de familie toe, en
heeft vooral belangstelling voor de positie van de moeder als opvoeder van de kinderen.
Vanaf 1884 bezocht ze het tweede vrouwengymnasium in Warschau, dat heel weinig Poolse
meisjes toeliet en nog minder Joodse. Dat berustte vooral op antisemitische en anti-Poolse
redenen.41 Blijkbaar werd Luxemburgs eis op onderwijs, niet alleen door haar sekse
bemoeilijkt, maar speelde discriminatie vanwege nationaliteit en religie ook een rol. In de
volgende jaren werd ze openlijk actief in de marxistische groep ‘Het Tweede Proletariaat’,
waarin ze ook voor het eerst met de teksten van Karl Marx in contact kwam. 42
Nadat ze haar school met de hoogste cijfers had afgesloten, werd Luxemburg opnieuw
geconfronteerd met belemmeringen op basis van haar sekse. Bijna alle universiteiten in de
Duitstalige regio stonden vrouwen niet toe om te studeren. 43 Een groot deel van de
intellectuele elite steunde nog steeds de eeuwenoude opvatting dat vrouwen niet dezelfde
intellectuele kwaliteiten als de man hebben en daarom niet geschikt waren voor hoger
onderwijs. Een studie volgen werd beschouwd als privilege dat alleen gekozen individuen van
de mannelijke sekse mochten genieten.44 Alles bij elkaar genomen was het vooral een
methode om vrouwen de mogelijkheid te ontnemen een onafhankelijke positie in de
39 Ibidem, 143.
40 Laschitza, Rosa Luxemburg. In Lebensrausch, 18.
41 Ibidem, 25-26.
42 Danzer, ‘Rosa Luxemburg – Zur Psychologie des 'homme revolte ‘, 145.
43 Ibidem, 146.
44 Bebel, Die Frau und der Sozialismus, 275.
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maatschappij te verkrijgen. Luxemburg had echter de ambitie om haar opleiding ook op
universitair niveau voort te zetten, en bleef dat doel nastreven.
In 1889 verliet ze haar familie en verhuisde ze naar Zürich, omdat daar de enige universiteit
was die vrouwen de kans gaf om onder gelijkwaardige omstandigheden studeren. 45Tijdens
haar veelzijdige studie – onder andere met de vakken rechtswetenschap, volkenrecht en
algemeen staatsrecht – kwam ze ook voor het eerst ook in contact met socialistengroepen en
met overtuigde marxisten, die vanaf dit moment haar cirkel van vrienden en gelijkgezinden
vormden. 46
Luxemburg accepteerde niet dat ze als vrouw gebonden was aan de regels die bepaald
werden door de gemeenschap en door mannelijke leiders. Ze wilde zich niet aan het
conservatieve beeld van de ideale vrouw onderwerpen, maar was vastbesloten haar eigen doel
te behalen. Dit toont vooral dat Luxemburgs beeld van haar eigen sekse op het idee berustte
dat ze zich niet aan de omstandigheden moest onderwerpen, maar voor haar eigen waarden en
idealen op moest komen.

1.2 Intermenselijke relaties
Luxemburg schikte zich niet naar het aloude rolpatroon van de passieve huisvrouw. Haar
belangstelling voor de politiek en haar actieve inzet voor het socialisme kenmerken haar als
een vrouw, die op vele manieren idealen van de feministische discours belichaamt zoals haar
toewijding aan een goede educatie.47 Ze ervoer haar eigen sekse vooral als een beperking en
45 Danzer, ‘Rosa Luxemburg – Zur Psychologie des 'homme revolte ‘, 146.
46 Laschitza, Rosa Luxemburg. In Lebensrausch, 35.
47 Maria Tomboukou, ’imagining and living the revolution: an Arendtian reading of Rosa Luxemburg's letters
and writing’ in: Feminist Review, No. 106, revolutions (Chicago 2014) 27-42, aldaar 30.
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verzette zich tegen de grenzen die de maatschappij aan vrouwen oplegde. Daarom is het van
belang om ook haar relaties met de mannen in haar leven te onderzoeken. Om de romantische
relaties van Luxemburg met haar minnaars te belichten, zullen in dit deel van het onderzoek
haar liefdesbrieven aan Leo Jogiches en Kostja Zetkin als bron dienen. Daarnaast zal ook haar
huwelijk met de Duitser Gustav Lübeck nader bekeken worden.
Luxemburg onderhield haar langste relatie met Leo Jogiches, die ze tijdens haar studie in
Zürich in haar socialistische kringen leerde kennen.48 Hun relatie werd gekenmerkt door
twistpunten, die vooral veroorzaakt werden door hun verschillende karakters en gewoontes.
Het belang dat ze hechtte aan zelfbeschikking, botste met de bevoogdende en in zichzelf
gekeerde karaktertrekken van Jogiches.49 Door verschillende voorbeelden uit haar
liefdesbrieven blijkt dat hun relatie door politieke discussies werd beheerst.50
In een brief aan Jogiches die Luxemburg op 21 maart 1895 uit Parijs schreef, blijkt dat ze
Jogiches relatieve emotieloosheid tegenover haar betreurde. Met de woorden ‘Ich bin
erschöpft’ poogde ze op deze manier haar verlangen naar geborgenheid te verklaren.51 Haar
aanvankelijke liefdevolle toon verandert na de eerste twee alinea’s, als ze hem als ‘Äffchen’
of als ‘schlechten Mensch’ omschrijft en als imitator die zich naar haar dominante houding
vormt.52 Het wordt duidelijk dat ze niet gelukkig was met deze ongelijkwaardige relatie,
omdat ze zegt: ‘Manchmal kommt es mir wirklich vor, daß du ein Stück Holz bist’. 53 Daarmee
verwijt ze Jogiches onmenselijkheid. Deze mening baseerde ze op het idee dat hij door zijn
imitatie van haar gevoelens geen eigen mening en persoonlijkheid had. Dat hun relatie vooral
beheerst werd door een gevecht om dominantie en door politieke discussies, uitte zich
bijvoorbeeld in haar bewering dat haar minnaar zich meer interesseerde voor de politiek dan
voor haar. 54
Daarom heeft Luxemburg het vaak in haar brieven over een emotioneel gebrek in hun relatie.
Dit wordt duidelijk in haar uitspraak ‘Ich bin zehnmal besser als Du’, waarin ze verduidelijkt
dat zij zichzelf een hogere positie in hun relatie toedichtte. 55 Juist deze ongelijkheid in de
machtsrelatie tussen Luxemburg en Jogiches gaf haar het recht hem tot een ‘gewöhnlich guter
48 Laschitza, Rosa Luxemburg. In Lebensrausch, 37.
49 Ibidem, 57.
50 Danzer, ‘Rosa Luxemburg – Zur Psychologie des 'homme revolte‘, 147.
51 Rosa Luxemburg, ‘Brief an Leo Jogiches – Paris 21.März 1895‘ in: Fritz Keller en Stefan Kraft (ed.), Rosa
Luxemburg: Denken und Leben einer internationalen Revolutionärin (Wenen 2005) 145-146, aldaar 145.
52 Ibidem, 146.
53 Ibidem, 146.
54 Luxemburg, ‘Brief an Leo Jogiches – Paris, 21.März 1985‘,146.
55 Ibidem, 146.
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Mensch’ om te vormen, door hem te dwingen zijn gevoelens te uiten.56 Luxemburg
beschouwde dus het uiten van gevoelens niet als een specifiek vrouwelijke, maar als een
algemeen menselijke eigenschap. Dit blijkt ook uit een emotionele brief – gedateerd op 16 juli
1897 – aan Jogiches, waarin ze de problemen in hun relatie uitlegde. 57 Ze beklaagde zich
daarin dat hun relatie geen diepte kende en wilde dat hij haar eisen niet als ‘jedes Weinen von
mir als Weiberszenen auffaßt’.58
Bijzonder is dat Luxemburg haar eigen schuld aan de gevoelloze relatie erkende en haar
eigen karakter als reden daarvoor aanvoerde. Dit is naar mijn mening ook terug te voeren op
haar gedrag als een onafhankelijke en politiek actieve vrouw die afweek van de norm. Dit
werd ook duidelijk in het citaat uit ‘mit meinen Weibergeschichten, mit meiner
Unausgeglichenheit, mit meiner Unordentlichkeit hingedrängt habe.’ 59 In een brief –
gedateerd op 30 april 1900 – ging Luxemburg in het verschil tussen de beide seksen. Ze
beschreef hoe sommige vrouwen door mannen worden vereerd en waardeerde het dat
Jogiches zich nooit aan haar heeft onderworpen. 60 Blijkbaar was dus de ongelijkheid in hun
relatie niet gebaseerd op de kenmerkende traditionele rolverdeling tussen de seksen. De
ongelijke machtsbalans in hun relatie is niet een inzicht die in een achteraf beschouwing naar
voren komt. Volgens de psycholoog Gerhard Danzer was het vooral Jogiches die zichzelf
vanwege Luxemburgs politieke succes als inferieur beschouwde.61
Hoewel Luxemburg steeds haar politieke doelen nastreefde, kan niet uitgesloten worden dat
ze ook op zoek was naar het persoonlijk geluk. Ze droomde van een familie, samen met
Jogiches: ‘Vielleicht sogar ein ganz kleines Baby? Wird das niemals erlaubt sein? Niemals?’
schreef ze aan hem.62 Daaruit blijkt dat Luxemburg er niet afkerig van was haar vrouwelijke
kant in te vullen als moeder, maar ze wist ook dat haar politieke carrière veel tijd in beslag
nam. Zo schreef ze in een brief uit 1918 dat ze ‘selbst kein Zeit hat um zu denken’. Ze was
zich er blijkbaar bewust van dat ze voor haar politieke inzet haar persoonlijke leven moest
opofferen.63

56 Ibidem, 146.
57 Rosa Luxemburg, ‘Brief an Leo Jogiches – Schweiz, 16.Juli 1897‘ in: Fritz Keller en Stefan Kraft (ed.),
Rosa Luxemburg: Denken und Leben einer internationalen Revolutionärin (Wenen 2005), 147-151, aldaar 147.
58 Ibidem, 148.
59 Ibidem, 149.
60 Rosa Luxemburg, ‘Brief an Leo Jogiches – Friedenau 30. April 1900‘ in: Fritz Keller en Stefan Kraft (ed.),
Rosa Luxemburg: Denken und Leben einer internationalen Revolutionärin (Wenen 2005), 157-158, aldaar 158.
61 Danzer, ‘Rosa Luxemburg – Zur Psychologie des 'homme revolte‘, 148.
62 Tomboukou, ’imagining and living the revolution’, 27.
63 Danzer, ‘Rosa Luxemburg – Zur Psychologie des 'homme revolte ‘, 148.
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Wat opvalt is dat Luxemburg aan de ene kant voor de emancipatie van de vrouw opkwam,
maar tegelijkertijd zich ook aan de conventionele genderverhoudingen wilde aanpassen. Zo
vraagt ze in een brief aan Jogiches – gedateerd op 2 mei 1900 – hoe ze samen in het openbaar
als man en vrouw zouden kunnen samenleven, zodat ze aan de conventionele opvattingen van
haar vader konden voldoen. Immers leefde ze in een tijdsperiode die een liefdesrelatie tussen
man en vrouw alleen binnen een huwelijk accepteren. De relatie tussen Luxemburg en
Jogiches was een uitdaging voor de traditionele omgangsvormen.64
Vooral haar huwelijk met de Duitse Gustav Lübeck in 1898 verklaart op welke manier Rosa
Luxemburg het huwelijk als een maatschappelijke instelling beschouwde en welke rol ze als
vrouw daarin moest innemen.65 De achtergrond van het huwelijk berustte niet op het idee van
een economische verbinding of een liefdesrelatie, maar had alleen het doel om Luxemburg het
Duitse staatsburgerschap te geven.66 Ze gebruikte het huwelijk als instrument om haar
politieke doelen te verwezenlijken en in Berlijn politiek actief te worden. Destijds werd het
huwelijk als het symbool voor de onderdrukte positie van de vrouw gezien, omdat ze al haar
rechten afstond aan haar echtgenoot.67 Het is bijzonder opvallend dat Luxemburg dus het
symbool voor vrouwenonderdrukking inzette om haar droom van een politieke carrière te
verwezenlijken. Het huwelijk werd na vier jaar weer ontbonden, in 1903. 68
Nadat Luxemburg de relatie met Jogiches had beëindigd, werd ze verliefd op Kostja Zetkin,
die de zoon van een vriendin was, de socialiste Clara Zetkin. 69 Deze geheime relatie werd
gekenmerkt door dezelfde ongelijke relatie waarin Luxemburg de duidelijk dominante rol
had. Doordat ze haar jongere minnaar in een brief – gedateerd op 22 juli 1907 – steeds
‘kleiner Junge’ en ‘kleiner Bub’ noemde, wordt duidelijk dat Rosa Luxemburg haar minnaar
koosnaampjes gaf die verwezen naar zijn jongere leeftijd. 70 In een brief van 7 Juli 1907 werd
opnieuw duidelijk dat Rosa Luxemburg de dominante rol in de relatie heeft. Ze draagt hem
bijvoorbeeld op het semester te verkorten om haar te ontmoeten of gebood hem haar bloemen
te schenken.

71

Opmerkend is dat tussen Luxemburg en Zetkin een emotionele nabijheid

heerst, die in haar eerste relatie met Jogiches ontbreek. Luxemburg beschrijft hem in haar
64 Rosa Luxemburg, Brief an Leo Jogiches – Friedenau 2.Mai‘ in: Fritz Keller en Stefan Kraft (ed.), Rosa
Luxemburg: Denken und Leben einer internationalen Revolutionärin (Wenen 2005), 154.
65 Danzer, ‘Rosa Luxemburg – Zur Psychologie des 'homme revolte ‘, 150.
66 Ibidem, 150.
67 Ibidem, 150.
68 Hedinger, Frauen über Krieg und Frieden, 103.
69 Danzer, ‘Rosa Luxemburg – Zur Psychologie des 'homme revolte ‘, 155.
70 Rosa Luxemburg, ‘Brief an Kostja Zetkin – Berlin 22.Juli 1907‘ in: Fritz Keller en Stefan Kraft (ed.), Rosa
Luxemburg: Denken und Leben einer internationalen Revolutionärin (Wenen 2005), 161.
71 Rosa Luxemburg,‘Brief an Kostja Zetkin – Friedenau, 7.Juli 1907‘ in: Fritz Keller en Stefan Kraft (ed.),
Rosa Luxemburg: Denken und Leben einer internationalen Revolutionärin (Wenen 2005), 162.
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brief met de woorden ‘Ich hab meinen Prinzen gefunden’ en betont haar wens ‘Ich möchte
mein Baby jetzt umarmen und vielmals küssen.‘72
Haar voormalige minnaar Jogiches had een probleem met de ontstane relatie en begon
Luxemburg en Zetkin te bespioneren. 73Haar ergernis over het gedrag van Jogiches uitte ze in
een brief waarin ze een vergelijking maakte met Charlotte Steins platonische liefde voor
Goethe. ‘Gott straf mich, aber sie war eine Kuh. Sie hat sich nämlich, als Goethe ihr denn
Laufpass gab, wie eine keifende Waschfrau benommen, und ich bleibe dabei, daß der
Charakter einer Frau sich zeigt, nicht, wo die Liebe beginnt, sondern wo sie endet’, schreef
Luxemburg.74 Hieruit wordt duidelijk dat ze het emotionele gedrag van de vrouwelijke sekse
veroordeelde als het om liefde gaat. Daarom zei ze ook dat het goede karakter van een vrouw
zich voor het eerst toont als een liefdesrelatie eindigt, omdat de reactie van de vrouw veel
over haar goede eigenschappen vertelt. Haar voorstelling van moreel goed gedrag van een
vrouw berustte dus op rationaliteit en dat is van toepassing op ieder laag van de samenleving.

1.3. Politieke loopbaan
Haar studie in de kosmopolitische stad Zürich bracht Luxemburg in contact met haar
toekomstige medestanders en gelijkgezinden, die cruciaal waren voor haar politieke
loopbaan.75 Dat Luxemburg als vrouw in de politiek actief was, maakte haar gezien de
maatschappelijke genderrollen van die tijd een uitzondering. In de periode van 1903 tot 1928
eiste in Groot-Brittannië de suffragettesbeweging nog steeds gelijke rechten voor vrouwen.
Luxemburg was toen al een gewaardeerde medestander van de arbeidersbeweging. 76 Toch
72 Ibidem, 162.
73 Danzer, ‘Rosa Luxemburg – Zur Psychologie des 'homme revolte ‘, 150.
74 Ibidem,155.
75 Laschitza, Rosa Luxemburg. In Lebensrausch, 37-38.
76 Block, Frauen in der Europäischen Geschichte, 178, 179.
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werd ze ook in de socialistische Partij geconfronteerd met geslachtsdiscriminatie. Ter
illustratie: Luxemburg moest twee keer aftreden van haar functie als redactrice van een
socialistische krant, omdat iedere keer weerstand opkwam tegen een vrouwelijk leiderschap.
Daarom was haar gedrag in het politieke veld ook afhankelijk van de manier waarop
Luxemburg zichzelf als vrouw beschouwde in een domein dat door mannen werd beheerst.77
Vooral haar contact met socialistische Poolse nationalisten (onder wie Leo Jogiches)
stimuleerde haar inzet voor een internationale koers in de Poolse natiekwestie. In 1893 richtte
ze samen met Jogiches, Julian Marchlewski en Adolf Warski de Sociaaldemocratische partij
van het koninkrijk Polen (SDKP) op.78 Uit haar toespraken op bijvoorbeeld het congres over
het staatsprobleem van Polen en haar teksten in socialisten kranten, ontstaat het beeld van een
vrouw die zich gepassioneerd voor haar overtuiging inzette.79 Haar gedrag als publiek spreker
werd omschreven als onverschrokken, luid en direct. Dat maakt duidelijk dat ze zich volledig
had aangepast aan de omstandigheden van een openbaar leven in de politiek. Deze vorm van
aanpassing maakt duidelijk dat ze zich niet van de mannelijke politici wilde onderscheiden.80
Nadat ze in 1898 door een huwelijk met een Duitser het Duitse staatsburgerschap had
verkregen, werd Luxemburg ook in de Duitse politiek actief. In Berlijn was ze vanaf 1898 tot
1905 hoofdredactrice van de Sächsische Arbeiterzeitung.81 Het is uitzonderlijk voor de vroege
twintigste eeuw dat vrouwen zo’n hoge positie als redactrice kregen. Deze periode werd
gekenmerkt door de opvatting dat vrouwen niet geschikt waren voor leidinggevende functies.
Ze negeerde het mannelijk chauvinisme waar de hele partij van doortrokken was en die zelfs
aangehangen werden door de leider August Bebel.82
Als ze op het politieke toneel verscheen werd, ze het middelpunt van discussie maar niet
alleen vanwege haar afkeurende houding tegenover het revisionisme. Binnen de SPD
(Socialistische Partij Duitsland) ontstond aan begin van de twintigste eeuw een groot debat
over de fundamentele ambities van de partij. Overtuigde Marxisten die in de
arbeidersrevolutie geloofden stelden zich op tegenover de revisionisten die verandering via
democratische middelen wilden verwerkelijken. Luxemburg stelde zich op tegen de beweging

77 Hedinger, Frauen über Krieg und Frieden, 116.
78 Fritz Keller, Stefan Kraft (ed.), Rosa Luxemburg: Denken und Leben (Wenen 2005) 167.
79 Danzer,‘ Rosa Luxemburg – Zur Psychologie des 'homme revolte ‘, 152.
80 Ibidem, 152-153.
81 Laschitza, Rosa Luxemburg. In Lebensrausch, 106.
82 Raya Dunayevskaya, Rosa Luxemburg. Frauenbefreiung und Marx’ Philosophie der Revolution
(Berlin/Hamburg 1998), 19.
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binnen de SPD die een revolutionaire omwenteling niet als noodzakelijk voor verandering
beschouwde.83
Haar succes in de SDP kan vooral verklaard worden door het gegeven dat de partij vanaf een
programmawijzing in 1891 meer de nadruk begon te leggen op vrouwenemancipatie en op de
verruiming van politieke rechten. Haar positie binnen de verkiezingsstrijd en de uiting ‘Der
Mann, der von der guten und gesicherten Existenz der deutschen Arbeiter spricht, hat keine
Ahnung den Tatsachen‘ over Willhelm II, leidden ertoe dat ze 1903 voor het eerst naar de
gevangenis moest. 84
Vanaf 1907 tot 1914 was ze docent op de partijschool van de SPD. Toen in augustus 1914 de
Eerste Wereldoorlog uitbrak, werd de reactie van het volk door Luxemburg zo omschreven:
‘Der patriotische Lärm in den Straßen... Ganze Stadtbevölkerungen im Pöbel verwandelt,
bereit zu denunzieren, Frauen zu mißhandeln. Hurra zu schreien und sich selbst durch wilde
Gerüchte ins Delirium zu steigern, eine Ritualmordatmosphäre’ Voor Luxemburg was het
probleem dat niet de partijen en ideologieën de voornaamste invloed hadden op de motivatie
van het volk, maar de Duitse nationaliteit.85
Haar antimilitaristische houding en het opkomen voor de Poolse massastaking, hadden als
gevolg dat ze weer naar de gevangenis moest. Vooral de oorlogssteun door de SPD leidde
ertoe dat in april 1917 de splinterpartij USPD werd opgericht. Luxemburg, Karl Liebknecht
en anderen richtten de Spartakusbond op.86 De oprichting van de KPD (Communistische Partij
van Duitsland) in 1919 zorgde voor nieuwe hoop dat de radicaaldemocratische opvattingen
van Luxemburg verwezenlijkt werden. Vooral haar radicale houding tegenover het
revisionisme en haar positie als voorstander van een radicale omwenteling, zorgden ervoor dat
het beeld van haar veranderde raakte en ze bekend kwam te staan als ‘Rote Rosa’. 87 Op 15
januari 1919 werden Luxemburg en Liebknecht opgepakt. Uiteindelijk werden ze vermoord.
Het is nog steeds onduidelijk wie voor hun moord verantwoordelijk was.88

83 Ibidem, 17.
84 Danzer, ‘Rosa Luxemburg – Zur Psychologie des 'homme revolte ‘, 152.
85 Ibidem, 160.
86 Hedinger, Frauen über Krieg und Frieden, 104.
87 Tamboukou,‘imagining and living the revolution’, 39.
88 Hedinger, Frauen über Krieg und Frieden, 105.
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Hoofdstuk 2: Luxemburgs politieke geschriften
2.1. Communisme, feminisme en Luxemburg
Dit hoofdstuk verduidelijkt hoe Luxemburgs politieke geschriften beïnvloed zijn door haar
ervaringen met de genderrollen in de samenleving en haar overtuigingen als socialist. Ten
eerste worden de teksten geanalyseerd waarin ze zich expliciet over vrouwenemancipatie uit
en haar eigen positie tegenover de ‘vrouwenkwestie’ uiteenzet. 89 De ‘vrouwenkwestie’
beschrijft de probleemstelling rond de rol van de vrouw in de samenleving en de politiek. De
focus legt op de communistische ideologie van Marx, Engels en de leider van de Duitse SPD
August Bebel, die over de maatschappelijke positie van vrouwen hebben geschreven. Daarbij
89 Dunayevskaya, Rosa Luxemburg. Frauenbefreiung und Marx’ Philosophie der Revolution, 17.
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zal vooral aandacht besteed worden aan het gegeven dat het communisme en feminisme twee
aparte ideologieën zijn die allebei hun eigen ideaalbeeld van de maatschappij voor ogen
hadden. Echter, er zijn ook overeenkomsten tussen het communistische en feministische
gedachtegoed te zien, waarmee Luxemburgs houding tegenover vrouwenemancipatie
verklaard kan worden.
De algemene consensus is dat communisme en feminisme fundamenteel verschillende
ideologieën zijn. De communistische grondgedachte berust op de theorie dat de relaties tussen
de mensen gebaseerd zijn op de verdeling van materieel. Werk bepaalt de sociale
verhoudingen. De structuur van de klassenverdeling, stelt de hogere klassen door middel van
het kapitalistische systeem macht uit te oefenen op de lagere klassen.90
Terwijl het communisme de reden voor de ongelijkheid in de maatschappij weet aan het
klassensysteem, nam het feminisme de verdeling tussen de seksen als uitgangspunt. Het
bovenstaande werd ook door het concept van het dualisme ondersteunt, dat bepaalt dat de
onderdrukking van vrouwen apart staat van de slechte situatie van het proletariaat, en die de
verschillen tussen het patriarchaat en kapitalisme benadrukt. Ze zijn beide systemen om
groepen te onderdrukken en ze versterken elkaar. 91
Belangrijke kritiek die communistische denkers op het feminisme uitten, is dat het een
bourgeoisiebeweging zou zijn. Door de aandacht te vestigen op de genderverhoudingen,
wilden feministen de misstanden in de klassenverdeling naar de achtergrond verdringen, en
daarmee verdeelden ze het proletariaat.92 Feministen beschreven het communisme als een
door mannen gedomineerde theorie die de wereld vanuit een mannelijk oogpunt benaderde en
daardoor de onderdrukte positie van de vrouw negeerde.93
Hoewel feministen en communisten op fundamentele wijze van mening verschilden over de
doorslaggevende oorzaak voor de machtsverdeling in de samenleving, zijn er toch
overeenkomsten. Beide ideologieën theoretiseerden het probleem van een ongelijke
machtsverdeling die tot ongelijkheid en onderdrukking leidde. 94
Het doel van de bevrijding van een onderdrukte groep, is niet alleen in feministische teksten
terug te vinden, maar ook in die van communistische denkers. Reeds in de teksten van Karl
Marx en Friedrich Engels – die de basis van het communistische gedachtegoed vormden –
90 Mackinnon, ‘Feminism, Marxism, Method, and the State’, 515.
91 England, Theory on Gender: Feminism on Theory, 30.
92 Mackinnon, ‘Feminism, Marxism, Method, and the State’, 517.
93 Mackinnon, ‘Feminism, Marxism, Method, and the State’, 518.
94 England, Theory on Gender: Feminism on Theory, 30.
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gaat het om een gehele bevrijding van de onderworpen groepen in de samenleving. De hele
wereld moest veranderd worden, en de bevrijding van vrouwen maakte deel uit van die
omwenteling.95
De eigendomsrelaties bepaalden de sociale klassenhiërarchie, waarin Marx het huwelijk voor
de vrouwen ook als uitbuiting typeerde. ‘In the family, he [the husband] is the bourgeois; the
wife represents the proletariat.’, typeerden Marx en Engels de positie van vrouwen.96
Daarnaast is het belangrijk om erop te wijzen dat Marx en Engels erin geloofden dat vrouwen
niet langer zouden worden onderdrukt als de revolutie van het proletariaat voltrokken zou zijn
en er geen verschillen in de sociale statussen van mensen meer bestonden. 97 Daarnaast
erkenden ze dat vrouwen door hun slechte positie in de maatschappij veel minder loon kregen
dan mannen die hetzelfde werk deden. Daarom is voor hen de politieke gelijkheid van
vrouwen een secundaire kwestie.98
Een socialist die zich ook voor het feminisme inzette, was Clara Zetkin. Ze schreef in 1907
een manifest waarin ze het kiesrecht voor vrouwen opeiste, maar de burgerlijke
vrouwenbeweging haar legitimatie als universele emancipatie weigerde. Volgens Zetkin
berustte het recht van de vrouw op politieke invloed niet op een natuurrecht, zoals de vrouwen
uit de bourgeoisie beweerden, maar berust het vrouwenrecht juist op hun positie als moeder of
hun potentiële moederschap. Volgens haar speelde de natie hier een grote rol in. Het kiesrecht
betekende voor haar niet de medezeggenschap voor vrouwen, maar alleen hun binding tot de
natie.99
Een andere beroemde socialist is August Bebel, die ooit de leider van de SPD was. In zijn
boek Frauen und der Sozialismus behandelt hij de vrouwenkwestie. De vorderingen naar de
gelijkstelling van vrouwen was volgens Bebel gebaseerd op de fundamentele omwentelingen
in de samenleving. Volgens hem kan de vrouwenkwestie opgelost worden door een definitie
van de vrouwelijke rol in het sociale systeem. Vrouwen moeten hun vaardigheden
ontwikkelen zodat ze van nut zijn voor de menselijke gemeenschap.100
Voor Bebel berustte de onderdrukking van vrouwen op een lange historische ontwikkeling in
onze samenleving, die resulteerde in de positie van vrouwen. Net als Marx begint hij in de

95 Ibidem, 31.
96 Karl Marx, Selected Writings in Sociology and Social Philosophy (London 1964), 51.
97 Timm, Sanborn, Gender, Sex and The Shaping of Modern Europe 86.
98 Ibidem, 87.
99 Block, Frauen in der europäischen Geschichte, 196.
100Bebel, Die Frau und der Sozialismus,30.
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Oudheid en eindigt hij met de beschrijving van de positie van de vrouw in zijn eigen tijd. 101
Het doel van zijn aanpak om aan te tonen dat de positie van vrouwen niet door de natuur
gegeven is (natuurberoep), maar dat wat van de vrouwelijke sekse verwacht wordt, uit een
lange traditie van onderdrukking is ontstaan. 102
Met zijn boek over de vrouwenrollen binnen het socialisme, heeft Bebel Luxemburgs visie op
de genderrollen sterk beïnvloed. Zijn gedachtegoed is daarom ook in haar eigen teksten over
te vrouwenkwestie terug te zien. Luxemburg was in zekere zin geen feminist, noch
beschouwde ze haar teksten als feministisch. Hoewel ze bevriend was met Clara Zetkin,
beschouwde ze de vrouwenkwestie als iets dat op de tweede plaats kwam. Voor haar was het
van belang om politieke vragen strikt van haar persoonlijke motivaties te onderscheiden.
Omdat ze zelf een vrouw was, beschouwde ze de vrouwenkwestie als een persoonlijke
aangelegenheid die ze alleen eenzijdig en bevooroordeeld kon bekijken.103 Daarnaast wilde ze
ook niet alleen dat haar autoriteit tot dat gebied gereduceerd werd, en wilde ze haar
theoretische vaardigheden juist ook op andere gebieden laten zien.104
Ze erkende wel dat vrouwen hun klassenpositie – en de daaraan verbonden privileges of
belemmeringen – door hun verbintenis met een man verkregen. Echter, ze maakte een
onderscheid tussen de vrouwen uit de bourgeoisie en uit het proletariaat. Daardoor wordt
duidelijk dat ze de verdeling van de maatschappij op basis van sekse afwees, en de seksen
verdeelde over hun klassen. Deze opvattingen berusten dus op haar communistisch
gedachtegoed en haar opinie dat de ervaringen en de leefwereld van burgerlijke en
arbeidersvrouwen duidelijk van elkaar verschilden, zodat er behalve hun sekse geen
overeenkomsten tussen hen zouden zijn.105

101 Ibidem, 27.
102 Ibidem, 26.
103 Hedinger, Frauen über Krieg und Frieden, 118.
104 Dunayevskaya, Rosa Luxemburg. Frauenbefreiung und Marx’ Philosophie der Revolution, 18.
105 MacKinnon, ‘Feminism, Marxism, Method, and the State’, 522.
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2.2. De emancipatie van de arbeidster
Hoewel Luxemburg geen medestander was van de suffragettesbeweging, was ze wel een
voorstander van de emancipatie van de vrouw op het politiek vlak. Toch kende haar motivatie
een andere achtergrond en beweegreden, want anders dan de suffragettes stelde Luxemburg
eisen aan vrouwen die het kiesrecht mochten uitoefenen. 106 Dit hoofdstuk is daarom een
uiteenzetting van haar teksten over vrouwenemancipatie. Die worden in een gendercontext
geplaatst. Er wordt gekeken naar de relatie tussen die teksten en de houding van de
eerdergenoemde communistische denkers, die het hele onderwerp van de vrouwenkwestie
vanuit een mannelijk oogpunt beschouwden. Opmerkelijk is dat Luxemburg vanuit de positie

106 Tomboukou, ’imagining and living the revolution’, 38.
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van een vrouw redeneerde die wel in het politieke leven actief was, maar zelf niet mocht
stemmen.107
Het is belangrijk om erop te wijzen dat Luxemburg heel andere opvattingen had over het
vrouwenkiesrecht dan de suffragettes. Terwijl deze Engelse feministes het kiesrecht
voornamelijk opeisten om een wetgeving te voorkomen die zich tegen vrouwen richtte, stelde
Luxemburg dat vrouwen een actieve rol in de politiek moesten vervullen. 108Naast zich
inzetten voor hun eigen rechten, moesten vrouwen ook deel uitmaken van politieke partijen en
daarmee hun rol als socialist vervullen.
Zo stelde Luxemburg in het pamflet ‘Frauenwahlrecht und Klassenkampf’ uit 1912 dat het
feit dat vrouwen ook toegelaten konden worden tot werknemersorganisaties een grote bijdrage
leverde aan de ontwikkeling van de vrouwenbeweging in Duitsland had geleverd.109 De
belangrijkste bijdrage leverden ze echter aan de sociaaldemocratische partij en aan de groei
van de arbeidersbeweging.110 Luxemburg beschrijft het met de woorden: ‘Die großartige
politische und gewerkschaftliche Aufrüttelung der Massen des weiblichen Proletariats in den
letzten anderthalb Jahrzehnten ist nur deshalb möglich geworden, weil die Frauen des
arbeitenden Volkes trotz ihrer Entrechtung am politischen Leben und an den
parlamentarischen Kämpfen ihrer Klasse den regsten Anteil nehmen.‘111
Luxemburg benadrukte dat het succes van de partij vooral verklaard werd door de deelname
van vrouwen aan de verkiezingsstrijd door aanwezig te zijn bij vergaderingen of door
brochures uit te delen. De belangstelling hiervoor kan teruggevoerd worden op Luxemburgs
eigen inzet voor de SPD tijdens de verkiezingen en verklaart waarom ze de vrouwelijke
deelname aan de verkiezingsstrijd als invloedrijk beschouwde. 112
Luxemburg stelde dat vooral dat het recht op vergadering en het oprichten van een
vereniging, vrouwen nieuwe bevoegdheden gaven die hen in staat stelden om politieke
invloed uit te oefenen. Toch had de staat hun deze rechten niet vrijwillig toegestaan, maar
werd die daar min of meer toe gedwongen, door het aandringen van het proletariaat. De
politieke gelijkstelling tussen man en vrouw vereiste een gelijke inzet in de politieke wereld.

107 Hedinger, Frauen über Krieg und Frieden, 118.
108 Rosa Luxemburg, ‘Die Proleterierin‘ (1914) in: Gesammelte Werke Band III (Berlin 1975), 410-413,
aldaar: 410.
109 Rosa Luxemburg - Fauenwahlrecht und Klassenkampf in: Propagandaschrift zum II. sozialdemokratischen
Frauentag, (12. Mai 1912), 1-5, aldaar 2.
110 Ibidem, 3.
111 Ibidem.
112 Luxemburg, ‘Frauenwahlrecht und Klassenkampf‘,410.

26

Dat strookt met het communistische beeld van een maatschappij die gekenmerkt wordt door
dezelfde rechten voor en bijdragen van iedereen.
De reden dat vrouwen de onderdrukte sekse waren en de politieke regering hun nog steeds
het kiesrecht ontzegde, was volgens Luxemburg terug te zien in de kapitalistische staat en een
eeuwenoude ontwikkeling.113 Volgens Luxemburg beriepen de tegenstanders van het
vrouwenkiesrecht zich vooral op het argument dat vrouwelijke ondersteuning niet
noodzakelijk was voor de vooruitgang en daarom het kiesrecht niet van belang zou zijn. 114
Vervolgens plaatste Luxemburg de onderdrukking van de vrouw in een historische
ontwikkeling en verbond de onderdrukking aan de communistische opvattingen over de
samenleving. Haar betoog lijkt sterk op de manier waarop Marx in zijn boek Das Kapital de
arbeider in een historische context plaatste en deze verbond aan de hiërarchie van het
klassensysteem.115
Luxemburg stelde dat vrouwen altijd zwaar werk hadden verricht en zich van
voedselverzamelaar ontwikkelden tot slaaf in de antieke tijd. In de middeleeuwen werden ze
lijfeigenen. Door de opkomst van het privaateigendom werd de sociale status van vrouwen
steeds lager omdat ze vanaf dit moment beperkt werden tot werk binnenshuis, binnen de
familie.116 Dit laatste is ook te zien in Bebels boek Frauen und der Sozialismus waarin hij
beweerde dat vrouwen aan de huishoudelijke plichten gebonden waren omdat ze zelfs als
object werden beschouwd. Hij beschouwt vooral het huwelijk als de instantie die de vrouw
beperkt en schrijft: ’Die Ehe ist die einzige wirkliche Leibeigenschaft, welche das Gesetz
kennt.’117
Het kapitalisme had de vrouw weliswaar uit de huiselijke wereld bevrijd, maar ze maakte nu
net als de man deel uit van het proletariaat. Luxemburg beschrijft deze verandering met de
woorden: ’Erst der Kapitalismus hat sie [de vrouw] aus der Familie gerissen und in das Joch
der gesellschaftlichen Produktion gespannt‘.118 Ze waren op deze manier evengoed een
slachtoffer van uitbuiting. Luxemburg beschreef het conflict tussen het patriarchaat en het
kapitalisme: het patriarchaat wilde de vrouw alleen als huishoudster zien, terwijl het
kapitalisme het economische potentieel van de vrouw wilde gebruiken.119
113 Ibidem, 411.
114 Rosa Luxemburg, ‘Gleichberechtigung: Was wollen wir?‘ (1906) in: Gesammelte Werke Band II (Berlin
1975), 71, aldaar 71.
115 Rosa Luxemburg, ‘Die Proletarierin‘, 410.
116 Ibidem.
117 Bebel, Frauen und der Sozialismus, 134.
118 Luxemburg, ‘Die Proletarierin‘, 410.
119 England, Theory on Gender, 30.
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Het wordt duidelijk dat Luxemburg het voorbeeld van Marx volgde en de gehele
onderdrukkingsgeschiedenis schetste. Net als hij was ze ervan overtuigd dat de vrouwelijke
onderdrukking en de uitbuiting van het proletariaat met elkaar verweven waren. Ze hadden
uiteindelijk dezelfde wortels: de kapitalistische maatschappijstructuren.

120

Uit deze

gelijkstelling van mannelijke en vrouwelijke arbeiders wordt ook duidelijk dat Luxemburg
stelde dat tijdens het absolutisme het arme volk geen invloed mocht uitoefenen, omdat het niet
in staat was politieke beslissingen te nemen. Ze beargumenteerde dat vrouwen tegenover de
kapitalistische staat moesten bewijzen dat ze zulke beslissingen konden nemen.121
Dat vrouwen nog steeds rechteloos waren, was voor Luxemburg een overblijfsel van oude
structuren in de maatschappij, zoals het droit divin van koningen of de lijfeigenschap. Door de
kapitalistische ontwikkeling waren deze twee misstanden al opgelost, maar het ontzeggen van
de rechten van vrouwen nog niet. Luxemburg maakte duidelijk dat de eeuwenoude structuren
van de onderdrukking van de vrouw te maken hadden met de maakbaarheid van de
gemeenschap en dat daarom ook een verandering noodzakelijk was.122
Daaruit volgde dat er nog steeds tegenkrachten in de samenleving bestonden die de
vrouwelijke gelijkstelling in de weg stonden. Volgens Luxemburg waren die te vinden in de
kapitalistische structuren van de samenleving. De grootste pleitbezorgers van de ‘politische
Sklaverei van dem weiblichen Geschlecht’ waren dan ook de ergste voorstanders van de
uitbuiting van het proletariaat. 123
De machteloosheid van de vrouw was volgens Luxemburg een instrument van de
klassensamenleving. Het besluit vrouwen het kiesrecht te geven, zou daarom door de
tegenstanders als een bedreiging van de kapitalistische samenleving worden gezien. 124 De
opvatting van de vrouw als gevaar paste ook binnen het beeld van het militarisme dat de
denkende, vrouwelijke proletariër de ‘vijand’ was, omdat ze het socialisme zou steunen. 125
Daaruit volgt dat Luxemburg – net als August Bebel – het standpunt innam dat de bevrijding
van de vrouw in directe relatie stond met de overwinning van het proletariaat en dat daarom
alleen de socialistische gemeenschap de vrouwenemancipatie steunde. 126Luxemburg stelde:
‘Die moderne Lohnproletarierin tritt so heute auf die öffentliche Bühne als die Vorkämpferin
120 Ibidem, 34.
121 Luxemburg, ‘Frauenwahlrecht und Klassenkampf‘, 163.
122 Ibidem.
123 Luxemburg,‘ Die Proletarierin‘, 411.
124 Rosa Luxemburg, ’Frauenwahlrecht und Klassenkampf‘ (1912) in: Gesammelte Werke Band III (Berlin
1975), 162-163 aldaar: 162.
125 Hedinger, Frauen über Krieg und Frieden, 120.
126 Bebel, Frauen und der Sozialismus, 515.
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der Arbeiterklasse und zugleich des ganzen weiblichen Geschlechts, die ersten Vorkämpferin
seit Jahrtausenden’.127 Deze uiting in haar tekst ‘De vrouwelijke proletariër’ maakt haar
standpunt duidelijk: een vrouw die voor de socialistische gedachtegoed opkwam steunde
tegelijkertijd haar eigen sekse. Daarom waren de vrouwen- en de arbeidersvraag voor
Luxemburg sterk met elkaar verbonden, zodat de oplossing van het probleem rond de
arbeidersbeweging óók de bevrijding van de vrouw betekende. Volgens Rosa Luxemburg is de
vraag naar gelijkstelling op hetzelfde moment opgekomen waarin door de ontwikkeling naar
industrie en kapitalisme ook de discussie rond de rechten van de arbeiders opkwam.128
Het succes van de SPD zou volgens Luxemburg de opheffing van wettelijke grenzen voor
vrouwen betekenen en hun persoonlijke vrijheid geven. Het zou hun in staat stellen hun
vermogen onafhankelijk te beheren en de patriarchale structuren van de samenleving te
doorbreken. Dat succes zou dus een duidelijke ingreep betekenen in de patriarchale structuren
van de samenleving aan het begin van de twintigste eeuw. Uiteindelijk zou de vrouw op deze
manier de mogelijkheid krijgen zonder beperkingen haar bijdrage te leveren aan de
communistische samenleving. 129

2.3. Gedifferentieerde visie op de emancipatiestrijd
Als gevolg van haar standpunt dat alleen de arbeiders de vrouwenemancipatie nastreefden,
bracht Luxemburg een bepaalde differentiatie aan in haar visie op emancipatie. Volgens haar
bestond er een duidelijk verschil tussen de beweegreden van de burgerlijke en
arbeidersvrouwen. Ze maakte een duidelijk onderscheid tussen de volgens haar juiste
motivatie van de vrouwen uit het proletariaat, en de verkeerde motivatie van de burgerlijke
suffragettes.130
De burgerlijke vrouwen beschrijft ze met de uiting:‘die [vrouwen] sich im Streit gegen die
Vorrechte der Männer, wie Löwinnen gebären, würden im Besitz des Wahlrechts wie fromme
Lämmlein mit dem Troß der konservativen und klerikalen Reaktion gehen’. 131 Luxemburg
maakte dus een verdeling tussen vrouwen. Volgens haar volgden de suffragettes geen echt
emancipatorisch doel, omdat ze hun politieke inspraak niet zouden gebruiken om de
samenleving te veranderen. 132
127 Luxemburg, ‘Die Proletarierin‘, 410.
128 Ibidem, 410.
129 Luxemburg, ’Gleichberechtigung - Was wollen wir?‘, 71.
130 Hedinger, Frauen über Krieg und Frieden, 120.
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132 Ibidem, 411.
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Daaruit volgde dat de ware emancipatorische vrouw alleen de socialist was die haar politieke
recht zou inzetten om de arbeidersbeweging aan te sporen. 133 Doordat de burgerlijke vrouwen
niet werkten, namen ze ook geen deel aan de gemeenschappelijke productie, en ze leefden dus
net als hun echtgenoten op kosten van het proletariaat. Volgens Luxemburg waren het vooral
deze vrouwen die zijn ‘Mitverzehrerinnen des Mehrwerts, […], sie sind Parasiten der
Parasiten am Volkskörper. Und Mitverzehrer sind gewöhnlich noch rabiater und grausamer in
der Verteidigung ihres „Rechts“‘.134 Daarom waren ze grote voorstanders van de
klassengemeenschap en van uitbuiting. Hun positie maakte de burgerlijke vrouwen tot een last
voor de gehele gemeenschap. Omdat ze niet werkten, was hun enige functie als vrouw dat ze
een werktuig voor de voortplanting waren. Dit had vooral met het ideaal van de scheiding van
sferen te maken dat in het midden van de negentiende eeuw opkwam in de burgerlijke
stand.135
Deze organisatie van de samenleving bepaalde dat er een scheiding was tussen het huis en de
werkplaats. De vrouwen werden in het burgerlijke ideaalbeeld als ‘women of leisure’ of de
‘angel of the household’ beschreven, en beperkten zich alleen tot de huishouding en de
opvoeding van de kinderen, terwijl de man zich in de buitenwereld bevond. 136 Deze huiselijke
ideologie had als enige doel om burgers van de arbeidersklasse te onderscheiden en aan te
tonen dat mannen en vrouwen totaal van elkaar verschilden. 137 Vooral door deze scheiding
van sferen ontstond het beeld van de burgerlijke vrouw die zich niet met werk bemoeide en
niets met de publieke sfeer te maken had.138 Juist in deze publieke sfeer werd politiek
bedreven en daarom waren vrouwen buitengesloten van iedere invloedssfeer. Vanuit dit
oogpunt konden de burgerlijke vrouwen geen aanspraak op het kiesrecht maken. Doordat ze
gewoonweg geen bijdrage leverden aan de samenleving, kwamen ze niet overeen met het
ideaal van de goede burger die zijn politieke plicht mocht vervullen.139
Verder toonde Luxemburg dat de verdeling in burgerlijke vrouwen en vrouwen uit de
arbeidersklasse al eeuwenoud was. Volgens haar zijn het meestal de gewelddadige
omwentelingen in de samenleving die toonden hoe de mensen en voornamelijk de vrouwen
van elkaar verschillen.140Luxemburg haalde binnen die context het vooroordeel aan dat de
burgerlijke vrouw een passieve positie innam en daarom ook geen politieke rechten nodig
133 Luxemburg, ’Frauenwahlrecht und Klassenkampf‘,162.
134 Ibidem, 162.
135 Timm, Sandborn, Gender, Sex and the Shaping of Modern Europe, 89.
136 Ibidem, 91.
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had. De eis van vrouwelijke gelijkstelling was dus een ideologie die alleen door een klein
groep werd gesteund en geen maatschappelijke wortels had. Voor Luxemburg was dit een
kenmerk van het eigenaardige karakter van de suffragettesbeweging, en geen werkelijke
indicatie voor de verschillen tussen man en vrouw.141
Het beeld van de luie en in luxe levende burgervrouw werd door Luxemburg tegenover het
beeld van de werkende vrouw geplaatst, die door haar economische onafhankelijkheid haar
productieve bijdrage aan de gemeenschap leverde. Als moderne vrouwelijke proletariër was
volgens Luxemburg de vrouw voor het eerst een mens.142
Alleen door de strijd voor de erkenning van de vrouwelijke bijdrage aan de cultuur en
geschiedenis, werd de vrouw een echt mens. In tegenstelling tot de bezittende, burgerlijke
vrouw voor wie ‘het huis de hele wereld [is]’,‘is voor de vrouwelijke proletariër de wereld het
hele huis.143 Zij had daarom de werkelijke wereld beleefd. Aan de hand van een aantal
voorbeelden waarin ze bijvoorbeeld bezigheden van een werkster beschreef, maakte
Luxemburg duidelijk dat een vrouw dezelfde ervaringen als een man opdeed.144
Volgens Luxemburg was het een valse opvatting dat het werk van de vrouw binnen de familie
door het kapitalistisch systeem niet als productief werd erkend en het niet van belang werd
geacht voor de gemeenschap. Om terug te koppelen naar haar argument dat de socialistische
gemeenschap vrijheid voor de vrouw betekent, verwijst ze naar het kapitalistische systeem dat
alleen belang hecht aan profijt.145 Vanuit dit oogpunt waren vrouwen gelijkgesteld aan de
mannen die in fabrieken hun dezelfde economische bijdrage als manen leverden. Doordat
vrouwen hun intrede maakten in de arbeiderswereld – door het aandringen van de
kapitalistische maatschappij – waren er steeds minder redenen te noemen om vrouwen hun
politieke rechten te kunnen weigeren. Voor Luxemburg betekende dat dus dat het groeiende
aantal vrouwen die hun bijdrage leverden aan de productie, een indicatie was van hun
aanspraak op politieke medezeggenschap. Vanwege hun economische functie hadden ze dus
politieke rechten nodig, omdat ze net als haar mannelijke klassegenoten hun belangen konden
verdedigen.146
Luxemburg beschreef het kiesrecht als een wapen dat vrouwen nodig hadden om zichzelf
tegen de uitbuiting door het kapitalisme kunnen verdedigen. Dit standpunt kan vooral
141 Luxemburg, ‘Die Proletarierin‘, 411.
142 Ibidem, 411.
143 Ibidem, 410.
144 Ibidem.
145 Luxemburg, ‘Frauenwahlrecht und Klassenkampf‘, 163.
146 Hedinger, Frauen über Krieg und Frieden, 119.
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gekoppeld worden aan het feit dat vrouwen minder loon kregen dan de mannelijke arbeiders,
hoewel ze hetzelfde werk in dezelfde tijd uitvoerden. 147 Vrouwen waren goedkopere
werkkrachten omdat ze niet dezelfde hoge eisen stelden als mannen en ook minder
mogelijkheden hadden om zichzelf tegen uitbuiting te beschermen. Zolang vrouwen geen
invloed hadden op de wetgeving, zouden ze geen gelijkwaardige factor worden. 148
Het wordt steeds duidelijker dat Luxemburgs argumentatie voor het vrouwenkiesrecht niet op
een theorie berust die de gemeenschap op basis van sekse verdeelde. Haar opvattingen over de
genderverhoudingen waren doortrokken door het gedachtegoed van het communisme.
Daarom wijst ze ook binnen de vrouwelijke sekse een strijd tussen de hogere en lagere
klassen aan.149 Luxemburg had een duidelijk andere aanpak dan de gangbaardere feministen,
die de slechte positie van de vrouw op de onderdrukking door de geprivilegieerde man
terugleidden.150 Voor Luxemburg was het niet de man die de vrouw in haar mogelijkheden
beperkte.
De oorzaak voor sociale misstanden is te vinden in de maatschappelijke structuur. De
eeuwenoude maatschappelijke ordening heeft een klassenhiërarchie geschapen en de mensen
tot hun productieve waarde gereduceerd. Kortom, het was niet de patriarchale structuur van
de samenleving die vernietigd moest worden, maar het was het kapitalistisch systeem dat de
mensen uitbuitte en vrouwen tot hun economische bruikbaarheid reduceerde. 151
Het idee van een hiërarchische ordening binnen de vrouwelijke sekse, is ook te zien in deze
uiting van Luxemburg: ‘die Tänzerin im Tingeltangel, die ihrem Unternehmer mit ihren Beine
Profit in die Tasche fegt, eine produktive Arbeiterin, während die ganze Mühsal der Frauen
und Mütter des Proletariats in den vier Wänden ihres Heimes als unproduktive Tätigkeit
betrachtet wird.’152 Hierdoor wordt duidelijk dat Rosa Luxemburg duidelijk meer waarde
hechtte aan de positie van een vrouw als ze moeder was. Het voorbeeld van de danser moest
aantonen dat een vrouw die een moreel verwerpelijk geacht beroep uitoefende vanuit het
oogpunt van de economie een hogere status had dan een eerbare vrouw die haar kinderen
verzorgde. Dit was een conservatieve visie en verduidelijkte de hiërarchische visie die
Luxemburg had op de vrouwelijke sekse.153

147 Luxemburg, ‘Die Proletarierin‘, 411.
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Uiteindelijk wees Luxemburg ook op de internationale reikwijdte van de vrouwenbevrijding.
Ze had het dan over de Hererovrouwen in de Kalahariwoestijn die door de Duitse bezetters
werden onderdrukt. Voor Luxemburg betekende de emancipatie van de vrouw niet alleen de
wereldwijde toekenning van de politieke rechten, maar evengoed de bevrijding van de
mensheid van het juk dat de heerschappij van het kapitaal de arbeiders had opgelegd.154
Daarom was de strijd voor vrouwenrechten dezelfde als de gemeenschappelijke strijd van de
arbeiders, die de seksen moest verenigen om gezamenlijk tegen de werkelijke onderdrukkers
te strijden. Om vrouwen uit hun onderdrukte positie te bevrijden, moesten ze de
belemmeringen vernietigen die door de mannelijke machthebbers opgelegd waren. Juist deze
machthebbers waren ook degenen die de sociale omstandigheden van de arbeiders bepaalden.
Het gemeenschappelijke doel van de arbeiders was daarom tegen de onderdrukkers in te gaan
door de kapitalistische samenleving omver te werpen.155

2.4. Mensch sein ist vor allem die Hauptsache
Hoewel Luxemburg geen medestander was van de suffragettesbeweging, betekende dat niet
dat ze het opeisen van kiesrecht voor vrouwen negeerde. Toch was, zoals eerder aangegeven,
haar visie vooral ingebed in haar communistische gedachtegoed. Daarom zijn haar
opvattingen over genderverhoudingen niet alleen terug te zien in de teksten waarin ze zich
direct uitte over de vrouwenemancipatie, maar ook in haar politieke teksten. De vraag is nu
hoe haar visie op de genderverhoudingen terug te zien is in haar ideologische opvattingen en
hoe deze elkaar beïnvloedden.
Haar inspanningen voor individuele vrijheid en een wereldwijde, vreedzame samenleving,
verduidelijken haar houding tegenover de maatschappelijke structuren. Ze verklaren hoe haar
ideaalbeeld van de mens en socialist terug te zien is in haar opvattingen over de twee seksen.
Daarom is het van belang om te verduidelijken wat haar universele visie op de mens en diens
gemeenschap was om het te kunnen verbinden met haar beschouwing op het gebied van
gender. De focus ligt hierbij vooral op Luxemburgs opvattingen over de menselijke natuur en
cultuur, maar gaat ook in op de maatschappij van de twintigste eeuw.156
154 Luxemburg, ‘Die Proletarierin‘, 413.
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Vooral uit haar vertoog over ‘de menselijke cultuur als het werk van de massa’ uit 1916 wordt
duidelijk hoe haar visie op de gehele menselijke cultuur ook op haar houding ten aanzien van
genderrollen toepasbaar is.157 Volgens haar had de burgerlijke wetenschap de consensus
vastgelegd die luidde dat de economische oertoestand was dat de mens alleen leefde. Toch
was dat volgens Luxemburg een verkeerde opvatting, omdat volgens haar de
gemeenschappelijke samenwerking de vooruitgang bracht.158 De gehele menselijke cultuur
was het resultaat van maatschappelijke samenwerking en dus het resultaat van een
vooruitgang. Luxemburgs vertoog verduidelijkt haar uitingen over de maakbaarheid van de
samenleving en daarmee ook de construeerde structuur van de maatschappij en de
genderverhoudingen.159
Daaruit kunnen we afleiden dat voor Luxemburg iedere structuur van de samenleving een
constructie was, of het nu om de relatie ging tussen de twee seksen of om de kapitalistische
economie. Het gevolg was dat een omwenteling van de samenleving tot de vernietiging van
het bestaande heersende systeem zou leiden, evenals een bevrijding en een einde aan
uitbuiting en onderdrukking.160 Dit verklaart ook haar standpunt dat het einde van het
kapitalisme ook het einde van de vrouwenonderdrukking betekende. Ook deze uiting
verduidelijkt dat een omwenteling alleen mogelijk is als iedere groep ondanks de sekse of
leeftijd inzet toont: ‘Solang die Millionen Arbeiter in allen Ländern nicht begriffen haben, daß
sie sich selbst befreien müssen, […] aber die Arbeitermassen, Männer wie Frauen, alte wie
junge, fangen an dies zu begreifen.‘161
Haar visie op de mensheid geeft in het bijzonder een duidelijke verklaring voor de manier
waarop ze de verhouding tussen de twee seksen beschouwde. Haar positieve mensbeeld
keerde steeds in haar politieke teksten terug, zoals in dit citaat: ‘Dann sieh, daß du Mensch
bleibst: Mensch sein ist vor allem die Hauptsache. Und das heißt: fest und klar und heiter
sein, ja heiter trotz alledem und alledem, denn das Heulen ist Geschäft der Schwäche’ Dit
schrijft ze in een brief aan Mathilde Wurm in 1916. Wurm was een vertrouweling van
Luxemburg en net als haar een socialist en politicus binnen de SPD-partij. Luxemburgs
oordeel over de menselijkheid illustreert dat menselijk gedrag de hoogste mate van geluk
voorstelt. Niet de vervulling van maatschappelijke verwachtingen aan sekse of klasse is de
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eigenschap die de mens als mens kenmerken. 162Deze visie ondersteunde Luxemburgs
opvatting van haar eigen sekse als ondergeschikt aan haar afkomst als mens. Zo beschrijft ze
de positie van de vrouw met de woorden ‘In der modernen Proletarierin wird das Weib erst
zum Menschen.’163
Daarnaast ondersteunde haar positieve mensbeeld haar mening dat niet de mannen
verantwoordelijk waren voor de vrouwenonderdrukking, maar dat het ideologische systeem
daar de oorzaak van was. Haar beeld van gelijkwaardigheid tussen man en vrouw steunde
daarom vooral op het idee van de vrije en gelijke mens.164
Anders dan socialistische leiders als Lenin, was Luxemburg van mening dat het volk wel in
staat was persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen. De overwinning op het kapitalisme
betekende voor Luxemburg vrede en gelijkheid tussen de twee seksen, door het einde van de
klassenmaatschappij. De nieuwe maatschappij kende geen verschillen tussen de mensen. De
gehele distributie van productiemiddelen lag in de handen van het volk, zodat er geen
economische afhankelijkheid van een bepaalde groep meer bestond.
Luxemburg nam – als overtuigd tegenstander van imperialisme en militarisme – een politiek
standpunt: ze sprak zich uit tegen oorlog. Voor haar betekende een socialistische natie een
vreedzame samenleving, die niet op nationale belangen gebaseerd was, maar op die van het
volk. Ze verwees opnieuw naar de conflicten tussen kapitalisme en socialisme en maakt
gebruik van antagonisme om de verschillen in de status van man en vrouw te verduidelijken.
165

Daaruit volgt dat haar mensbeeld een verklaring was voor haar antimilitaristische houding.
Luxemburg geloofde niet in de krijgszuchtige natuurtoestand van de mens die door de
kapitalisten werd gepropageerd. Ze beschreef dat mensbeeld als een chauvinistische
verheerlijking van het militarisme, dat het enthousiasme voor de Eerste Wereldoorlog in
Duitsland veroorzaakt had. Voor Luxemburg was de oorlog alleen onder leiding van de
kapitalistische leiders tot stand gekomen.166 De paradox is dat ze zich uitsprak tegen een
oorlog om nationale en imperialistische redenen, maar tegelijkertijd een voorstander was van
een gewelddadige omwenteling van de samenleving door het proletariaat. 167
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Conclusie
De vraag is echter, of Rosa Luxemburg nu de ‘bloeddorstige Rosa’ was zoals ze door haar
vijanden wordt afgebeeld, of juist een vrouw was die voor een communistische gemeenschap
opkwam en een gelijkwaardig mensbeeld wilde realiseren. Zelfs voor haar tijdgenoten was
Rosa Luxemburg een polariserend figuur, ofwel gehaat als een populaire activist of vereerd
als een overtuigd communist. Juist deze verdeeldheid maakt het vandaag de dag zo moeilijk
een eenzijdige beschouwing van Luxemburg te vermijden. Rosa Luxemburgs positie als
vrouw en socialist maakt haar niet alleen interessant voor het debat over feminisme en
communisme, maar ook voor het wetenschappelijke domein van de genderstudies.
Het doel van dit onderzoek was daarom een antwoord te geven op de vraag naar de
verhouding van Rosa Luxemburgs politieke ideologie ten opzichte van de genderopvatting
van 1900-1919 in Duitsland en haar eigen positie als vrouw. Het hele onderzoek levert
daarom een bijdrage aan het wetenschappelijke debat rond de relatie tussen feminisme en
communisme, en toont daarbij de bijzondere positie van Luxemburg binnen deze discussie
aan.
Rosa Luxemburg leefde als vrouwelijke socialist in een tijdsperiode die haar met de
opkomende feministische ideologie confronteerde. Hoewel Atina Grossmann in haar boek
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stelt dat binnen het communisme de vrouw als stichter van een nieuwe communistische
generatie wordt beschouwd, tonen Luxemburgs persoonlijke ervaringen aan dat de
‘vrouwenvraag’ centraal stond in het SPD-partijprogramma, en vrouwen als mogelijke
politieke ondersteuners werden beschouwd. 168
Rosa Luxemburgs opinie dat het socialisme de vrouwenemancipatie bevordert, is ook in
Smiths argumentatie terug te zien, maar Smith vergeet de centrale argumentatie van het
communisme. Het onderzoek laat zien dat Rosa Luxemburgs opvatting van gender
gekenmerkt wordt door de fundamentele notie dat de maatschappij verdeeld is in klassen, en
er daarom ook een onderscheid gemaakt moet worden tussen burgervrouwen en
arbeidersvrouwen.169
Een overeenkomst met het gedachtegoed van Marx en Engels is dat Luxemburg stelde dat de
vrouwenbevrijding pas plaats zou vinden als het kapitalistische systeem vernietigd was.
Opvallend is dat Luxemburgs stelling zich binnen het kader van de marxistische houding
tegenover genderrollen bevindt. Het onderzoek onderschrijft dus Studers stelling dat
feminisme en communisme onverenigbaar zijn.170
Het arbitraire beeld van Rosa Luxemburg komt voornamelijk tot stand door een eenzijdige
beschouwing van haar privéleven, waarbij geen aandacht wordt besteed aan de impact van de
communistische ideologie op haar wereldbeschouwing. Het onderzoek neemt wel de stelling
aan van Raya Dunayevskaya dat Luxemburg de opheffing van de verschillen tussen man en
vrouw wilde, maar stelt ook dat Luxemburg tegen een verdeling tussen man en vrouw in de
maatschappij was. Als socialist was ze ervan overtuigd dat klasse de beslissende factor in de
maatschappelijke verdeling is. Daarom benadrukte Luxemburg de waardering van
menselijkheid en menselijk gedrag. 171
Vooral haar liefdesrelaties zijn een strijdpunt dat bijdraagt aan de complexiteit van de
beoordeling van Luxemburg. Aan de ene kant zijn er auteurs zoals Danzer die haar dominante
positie tegenover haar minnaars benadrukt, en aan de andere kant zijn er auteurs zoals
Ettinger die vooral haar wens naar een kind en een huwelijk benadrukken. 172 Ettinger
ondermijnt haar positie als politicus en ontkent haar besluit om haar privégeluk ondergeschikt
te maken aan haar politieke doelen.173 Het onderzoek maakt duidelijk dat dit een eenzijdige
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beschouwing is. Wat dit onderzoek doet, is Luxemburg niet alleen in het kader van haar privéof publieke leven beoordelen, maar beide in de context van de gendertheorie beschouwen.
Het onderzoek heeft daarom niet alleen nieuwe inzichten opgeleverd over de opvattingen van
de vrouwelijke socialist Rosa Luxemburg, maar de analyse op basis van gendertheorieën
draagt ook bij aan een nieuwe beschouwing van het debat. Daarnaast geeft dit onderzoek een
verklaring voor de manier waarop de sociale structuren van de maatschappij van 1900-1919
en de communistische ideologie Luxemburgs houding tegenover de seksen hebben beïnvloed.
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