een belangrjjke rol kon spelen, zelfs ministers kon leveren.
Maar. daar-bij had zulk een partij het spel mee te spelen. Alle
kwesties, waarover ze meestreed, waren kwesties van regeIing binnen het kapitalisme; alle belangen, waarover ze had
mede te beslissen, dus die ze had mede waar te nemen, waren belangen van en in de kapitalistische maatschappij, dus
naast de sociale wetten voor de arb.eiders, meestal belangen
van de kapitalistenklasse.
De arbeidersafgevaardigden
zijn
ook niet de voor elk geval uitg-ezochte lasthebbers van een
arbeidersgroep.
wie.r oordeel en wil ze tot uitdrukking
hrengen, e~~ ogenblik vervang-baar. Ze zijn politici g-eworden, vaklui In wetgeving en parlementair debat. Mog-en zij
natuurtijkerwijze nog- zo vol toewijding- zijn voor de belang-~nvan de klasse waaruit zij voortkwamen - of b~j wie zij
Zich aansloten, als ze van huis uit intellektuelen waren en voor haar strijden tegen de zaakwaarnemers van de audere klassen, ze zijn toch wat anders g-eworden. Door werkk ring, levensomstandig-heden, levensinhoud zijn ze tot een
nieuwe klasse g-eworden en behoren ze steeds meer tot de
~lasse .der intellektuelen, !?t de geestelijke werkers, speciaIisten m het politiek bedrijf, soortg-elijk met de politici van
de andere partijen, met wie ze dag-elijks de deg-en kruisen.
In. hen vervormen zich de wensen en aspiraties van de arbeiders tot zodanig-e politieke doeleinden als passen bij het
geheel van het kapitalistisch stelsel, waarbinnen hun' taak
lig-t.
M~chten echter, 'vanuit een sterke opstandig-e g-eest in de
arbeidersmassaas, drommen verteg-enwoordigers in het parlement g-ezonden worden, bezield met eenzelfde wil om radikaal in de .kapit~listische maatschappij in te g-rijpen, dan
st.mt dit onmiddellijk op een nieuwe hindernis: de door deze
kiezers g-ekozen Kamers zijn niet alléén beslissend. Steeds
zijn daarnaast
andere lichamen ingesteld van meer aristokrl;ltisch of geprivilegeerd karakter (Eerste Kamer, Hog-erhuis), of s~echts lang-s eep omweg, door verkiezing-in-trappen te bemvloeden; hun goedkeurmg- is voor alle weiten
nodig, en zij ziT~ ook bedoeld als rem tegen te g-rote volksInvloed .. Bovendien hebben meestal vorsten of presidenten,
levend meen kring van aristokratische en grootkapitalistische belangen, mee te beslissen.
Ten slotte zijn het niet de parlementen die direkt reg-eren.
I~ het parlementaire stelsel bestaat een uitdrukkelijke scheiding tussen de wetg-evende, de uitvoerende en de rechterlijke macht, die niet OP elkaars terrein m~ge; komen. De
gekozen parlementsleden
mogen wetten vaststellen maar
de uitvoer ing, de toepassing ligt buiten hun handen. Ze mogen kritie.k uitoefenen op de regering, maar ze reg-eren niet
zelf. De uitvoerende macht, de regering, ligt bij de ministers;
en deze worden door vorst of president benoemd, onder invloed van hun omgeving, uit hoge politieke en ambtennaj-skringen, waarin maar zelden iemand uit het volk door-dring t ;
en dan alleen. als h ij tegenover die kringen blijken van hetrouwbaarheid heeft gegeven. En mocht eens, door een ster136

ke druk van b~.neden, iemand anders op een ministersplaats
komen, dan bliikt dat h.1Jmet reg-eren kan zoals hij wil. De
ministers staan aan het hoofd van. het g-rote leg-er ambtenaren, dat het g-ehe~~ Iand bestuurt, en waarvan zij ten
slotte weer afhankelijk znn. De staatsmacht, die leger en
polItie kommand~.ert ~n ,~aaraan ieder heeft te g-ehoorzamen, verpersoonl.t.Jkt Zich m deze burokratie van hogere en
lag-ere ambtenaren van alle soort. Deze vormen een door
voorschrift, discipline en plicht vast samenhangend korps,
met een sterke korpsgeest, waartegen de burgers vrijwel
machteloos staan. Dat wel op den duur de richting van de
centrale regering moet volgen, maar toch een eigen weerstandskracht tegen al te demokratisch gerichte parlementen en ministers bezit. Er zijn verschillen naar struktuur
en traditie van elk land; groter plaatselijk zelfbestuur in
sommige als Engeland en Zwitserland, meer uitgesproken
centrale of vor tenmacht in andere. Maar de kern van het
stelsel is gelijk.
Zo is dus het vaak als kenmerk van de demokratie verkondigde J?rincipe, dat het volk zijn eigen leiders en regeerders
kiest, In h~t parlementaire
stelsel niet verwezenlijkt, Het
kan ook met anders; want het doel van de parlementaire
demokratie is de heerschappij van het kapitalisme, verzekerd door de illusie van de uitg-ebuite massaas, dat zij zelf
meester ZIJn en zelf over hun lot beschikken.
. Deze innerlijke onwaarheid van de burger-lijke demokrahe IS met een geraffmeerd uitvindsel van li tige wettenmakers .. Het is een natuurlijke weerspieg-eling- - dus een
lI~stIn~tIeve konsekwentie - van de innerlijke tegenatrijdigheid van het kapitalisme. Het kapitalisme berust wezenlijk op de vrijheid en gelijkheid der mensen, ekonomisch
als vrije bezitters van hun eigendom, dat ze kunnen verkopen als waren - de kapitalisten als eig-enaars van het arbeidsprodukt, de arbeiders van niets dan hun arbeidskracht
-, en rechtelijk als vrije burgers met gelijke rechten. Maar
door deze vrijheid en g-elijkheid praktisch uit te oefenen doordat de arbeiders hun arbeidskracht
voor de waarde
daarvan, het levensonderhoud, aan de kapitalisten verkopen - treden klasseteg-enstelling- en uitbuiting' op, wordt de
kapitalist tot meester. en uitbuiter, de arbeider feitelijk tot
afhankelijke slaaf. Niet doordat de grondslag- van de burgerlijke maatschappij, de rechtsgelijkheid, g-eschonden, maar
doordat zij toegepast wnrdt, treedt een toestand op, die feitelijk een schending is. Dat is de innerlijke teg-enstrijdig-heid
van de kapitalistische produktie, die tezelrik een teken is.
dat zij niet duurzaam kan zijn, doch alleen maar een overgangstoestand. Het is dus in het aeheel niet verwonderlijk.
dat in haar politieke vorm dezelfde tegenstrijdigheid
optreedt.
Het is daarom niet mozeljjk voor de arbeidersklasse om
de kapitalistische teaenstel ling, haar slavernij en uitbuiting
bewer-kt door middel van haar vrijheid, op te heffen, zonder
tegelijk de politieke tegenstnijdigheid van de burgerlijke
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demokratie te doorzien. Zolang- de arbeiders deze aanvaarden en daarin geloven, en ze zelfs als program en ideaal opstellen, zolang- ze haar vorm en schijn voor wezen houden,
zolang bljjven ze in haar net g-evang-en en kunnen zij zich
niet uit de draden losmaken. Deze ideolog-ie is in de teg-enwoordig-e stand van de strijd der klassen de ernstig-ste belemmering- van de bevrijding.
Toen in 1918de Duitse militaire macht ineenstortte. viel de
politieke macht de Duitse arbeiders in de schoot. Dat wil
zeg-g-endat ze, niet belemmerd door een dwing-ende staats-:
macht van boven, hun eig-en org-anisatie konden opbouwen.
Deels door intuïtie, door hun eig-en natuurtijk gevoel van
wat nodig- was, deels door het voorbeeld een jaar vroeg-er
van de Russische arbeiders, ontsprong-en overal de raden.
Arbeiders- en soldatenraden;
want naast org-anisatie van
arbeid en maatschappij was de terugvoering- en demobilisatie van het leg-er en zijn omschakeling- van geweldinstrument in handen der g-eneraals tot een demokratische macht
van het g-ewapende volk een eerste noodzakelijkheid. Maar
wat zij spontaan aldus schiepen, uit een j uiste intuïtie van
wat het og-enblik eiste, werd niet g-edekt door de theorie in
hun hoofden, door de leer die hun in dozijnen van jaren van
sociaaldemokratische
propaganda ingeprent was, de leer
van de burgerlijke demokratie. ZU kwam er dan ook nog
niet toe, zelf de hand op de bedrijven en de produktie te
leggen. En zij werden in deze denkwijze g-esterkt door hun
politieke en vakverenigingsleiders,
die meester waren over
hun pers. Want voor deze hoofden en beambten van partij
en vakbond was de burgerlijke demokratie inderdaad het
element, waarin zij zich voelden als de vis in het water. In
deze demokratie konden zij optreden en het woord voeren
als de leiders en woordvoerders van de arbeiders, in de parlementen en konferentiekamers
als gelijken tegenover g-e[ijken diskussierend en strijdend met de woordvoerders der
andere klassen, soms zelfs als ministers, maar steeds macht
uitoefenend. Z~j zag-en in de Duitse revolutie iets g-eheel
anders; niet de arbeiders in plaats van de bourg-eoisie meester over de produktie, maar zij, de arbeidersleiders, in plaats
van de burgerlijke en adellijke ambtenaren meester over
staat en maatschappij, Voor hen was November 1918 de zege~~aal van de burgerl ijke demokratie, die zij, om ze smakelijker te maken, met de naam "socialisme" versierden.
Toen .~us én door de arbeidersleiders,
én door de g-ehele
burgerlijke wereld de leuze van een "nationale vergadering"
werd aangeheven, kwam van de zijde van de arbeiders~assaas slechts weinig- verzet. De revolutionaire
groepen,
die de leuze aanhieven van "alle macht aan de raden", en
spraken van "de diktatuur van het proletariaat",
werden
beantwoord met de vraag of het niet alle demokratie in het
gezichr zou slaan, wanneer de arbeiders alle macht aan zich,
aan hun raden wilden trekken. Bovendien kon hun verlangen immers vervuld worden door hun raden in te schakelen in het demokratische staatsapparaat,
en zo konden
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deze zelfs wett~l~ike erkenninl?i vinden in de nieuwe grondwet die de nationale vergader-ing zou vaststellen. Zo liet de
rote massa der arbeiders, aarzelend tussen deze teg-en~trijdige leuzen, nog vol van burgerljjk-demokratische
illUSIes, de kleine groepen, die verder zag-en, in de steek. En
met de verkiezing- van de nationale vergadering, als demokratisch teg-enstuk tot de g-el\TktlJdlge militaire onderdrukking- van alle hier en daar ingestelde arbeidersbesturen.
was de burg-erlUke orde hersteld, ~as het kapital isme weer
in het bezit van de macht, met sociaaldemok raten als presidenten en ministers. En de g-ehele verdere ontwikkeling,
van het afspannen eerst van de sociaaldemokratische ministers, tot ten slotte de zeg-e van .het nationaalsocialisme, was
hiervan slechts de konsekwentie.
.
In de burg-eroorlog- in Spanje 1935-'37 treedt iets soortgelijks op. Toen de opstand v:an de g-eneraals tegen de republiek uitbrak, bestormden III de meeste g-rote steden de
volksmaasaas de kazernes, haalden de soldaten naar zich
over, en wapenden zich. In de grootindustriele steden, zoals
Barcelona, waren het de arbeidersmassaas, die zo de macht
kreg-en. Zij waren g-rotendeels georg-aniseerd in syndikalistische vakverenig-ingen, waarnaast ook kleinere socialistische bestonden; dus namen de vakverenigingsbestuurders
de leiding. De politie was verdwenen; de gewapende arbeiders beheersten de straat en zorg-den voor de orde, regelden
de verzorging met levensmiddelen
en org-aniseerden de
oorlog teg-en de g-eneraals in de naburige provincies; .en zij
zetten onder beheer van hun vakverenig-ing-en de noodzakelijke fabrieken in gang, In het overig-e Spanje was een
republikeinse reg-ering, gesteund door de socialistische en
de kommunistische partij. Na enig-e maanden slaag-den ook
in Catalonië de burgerlijk-demokratische,
socialistische en
kommunistische partijen er in, een centrale reg-ering- uit alle
richting-en te vormen, waarin de arbeiders door hun vakvereniaingsleiders
verteg-enwoordig-d waren. Daarmee was
al beslist, dat de arbeiders niet de strijd voor hun klassebevrijding zouden voeren; hun vakbonden moesten, door de
deelname van hun bestuurders aan de regering, g-ehoorzamen aan de besluiten door deze reg-ering- genpmen. Dit
g-ing-niet zonder verzet bij de arbeiders; maar zij waren
bevang-en in demokratische voorstelling-en en verdeeld door
de naijver van de verschillend gerichte vakbonden; en de
leiders stonden aan de andere zijde, die over het morele ~ezag- beschikte. En over het materiële; de door de regering
ontboden troepen sloegen het verzet neer. De politie werd
in haar funktie hersteld, en weldra zag- men weer de oude
straattonelen, bereden politie die de hong-erig-e arbeidersvrouwen voor de bakkerswinkels brutaliseerde. Een bewITs,
dat de arbeidersklasse de openbare macht verloren had. En
daarna duurde het niet zo heel lang meer, dat de g-eneraals
ook de burgerli.jke demokratie vern ietiaden.
Wat in al zulke gevallen g-ebeurde was geen toevalligheid. Het was reeds de algemene regel bij de vroegere bur139

gerliike revoluties geweest, als in 1789, in 1830, in 1848.
Steeds was het de volksmassa, in latere j a.ren steeds .mee r
hoofdzakelijk arbeiders, die door in straatgevechten
en op
barr-ikaden de re~erin~stroepen te overwinnen, de revolutie
deden slagen. Dan vormden de leiders en woordvoerders
.van de bourgeoisie, die te voren door hun oppositie tegen de
oude reger-ing naam hadden gemaakt, een "voorlopige regering-"; deze installeerde zich op de regeringsburo's en g-inghet ambtenarenapparaat
en het leg-er kommanderen, met
enig-e vervang-ing-en in de hog-e rang-en. En dan g-af zij tevens
aan de burg-ers en arbeiders die g-evochten hadden, de boodschap dat zij bedankt werden en dat hun taak nu was afg-elopen, dat ze naar huis en aan hun werk konden g-aan, en
dat de nieuwe reg-ering- verder zou zorg-en. Zolang- de mas'saas gewapend de straat beheersten, waren ze een g-eorganiseerde macht, eens van wil en g-eorg-aniseerd tot een g-eheel, dus gevaarljjk voor de bourg-eoisie als heersende klasse. Door ze van de straat te verwijderen werden ze weer tot
onsamenhang-ende enkelingen, machteloos, omdat ze verstrooid waren, teg-enover het g-eorg-aniseerde reg-eringsapparaat. Zo liep een revolutie, door de volksmassaas gemaakt,
steeds uit op een nieuwe klasseheerschappij.
In moderne tijden g-eldt, met enig-e wijzigingen, nog- hetzelfde. Men moest nu de arbeiders met sterker middelen binden, door aan hun verteg-enwoordig-ers een plaats in de
nieuwe regering- te g-even, waar ze g-een kwaad konden of
ook maar wilden. Sedert de arbeiders .grote org-anisaties
opg-ebouwd hebben, politieke en vakbonden, werden de leiders daarvan in de nieuwe reg-ering-en opg-enomen, of zelfs
aan het hoofd g-eplaatst, zoals Ebert in Duitsland. Dit bleek
afdoende te zijn, want deze leiders vreesden en haatten een
werkelijke arbeidersrevolutie,
een zelfbevrijding
van de
massaas, haast nog- meer dan de bourg-eoisie. Men wist ook
van tè voren, door hun politiek verleden als sociaaldemokraat of anderszins, wat men aan hen had. Het hang-t echter
niet van de personen en hun verleden af; steeds zal, wanneer de arbeidersklasse vol vertrouwen de g-ewonnen macht·
aan een g-roep personen overg-eeft om als regering op te treden, hun bevrijding verijdeld zijn.
Hier lig-t dus een kernpunt van elke komende strijd: of de
arbeiders zich er toe laten brengen, om hun eens verworven
macht uit de handen te g-even. Het overtuig-ing-smiddel hiertoe is de burger'lijke demokratie. Het arg-ument van de formele demokratie, g-eli.jk recht voor allen, moet hen nonen
hun org-anisatie te laten inschakelen in, en onderschikken
onder een g-roter g-eheel.
Daartegenover
moeten de arbeiders een sterke over tuig-ing-in zich drag-en, dat de radenorganisatie een veel hogere
en volmaaktere vorm van rechtsgelijkheid is.. Vanuit de g-evoelswaarde, die vanouds aan het woord demokratie vastzit, mag- men zeggen dat het radenstelsel de hoogste vorm
van demokratie is, de vorm die past bij een maatschappij die
zelf haar produktie en leven beheerst. Men kan de vraag
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stellen of de ~aam demokratie er ten ..volle ol? past; want de
uitgang _kraüe betekent heerschapPlJ, regermg, macht, dus
in de naam lig-t het beg-rip dwang van boven, van een boven
het volk staande regering, al is die dan door het volk zelf
gekozen. Dit ontbreekt bij de ~adenorg-anisatie; wel heeft
ook hier de enkeling Zich te schikken naar het g-eheel, maar
de noodzakelüke reg-eling-en worden niet door een van het
volk verschilleIl'tle reg-ering- opg-eleg-d.De "reg-ering-" is hier
het volk zelf, enig-szins vergelijkbaar met de oudste Atheense
burg-erdemokratie. Het wezen van het radenstelsel bestaat
juist daarin, dat arbeidersbevolking-en
van duizenden en
millioenen, die Iiehamelijk niet tot één g-eheel kunnen
samenkomen, toch zelf over hun g-emeenschappelüke aangeleg-enheden kunnen beslissen. Dit is mogelijk g-eworden,
doordat zij door de arbeid reeds in g-rote eenheden, in de
bedrUven, geordend zUn? en doordat hun wezenlijke aangeleg-enheden in de ordening van de produktie, hun g-emeenschappelijke levensinhoud, tot een g-root g-eheel bestaan.
De nieuwe arbeidersdemokratie,
om dit woord toch maar
te hlijven g-ebruiken, onderscheidt zich in alle opzichten van
de burger-lijke. De burgerljjke
demokratie
op haar volkomenst is een formele demokratie, die aan elk persoon zijn
gelijke rechten voor de wet g-eeft, maar er zich niet om bekommert, of daarbij een levensmogelijkheid bestaat. Want
de ekonomie, de produktie staat er buiten; het gelijke recht
het recht van warenb zitters, en de arbeider, die niets
bezit dan zijn arbeidskracht, heeft wel het recht, maar niet
de zekerheid deze behoortijk te kunnen verkopen. De arbeidersdemokratie
daarenteg-en is -een feitelijke demokratie,
die de werkende producenten tot gezamenlijke vr-ije en g-elijke beschikkers over de bronnen van hun leven maakt. Dat
parasieten, kapitalisten, renteniers, rovers automatisch buiten het meezeagingsschap vallen, omdat de regeling-en en
beslissing-en over het werk uitg-aan van de werkersgemeenschappen, waar zij buiten staan, en van de door dezen uitg-ezonden raden, zal niemand met enig- recht een tekort aan
demokratie noemen. Want schakelen zulke personen zich als
nuttig-e werkers in deze g-emeenschappen in, dan nemen ze
even automatisch deel aan alle rechten en besluiten.
De zog-enaamde strijd tussen demokratie en diktatuur,
waarvan men zegt dat ze de teg-enwoordige wereld beheerst,
betekent niet anders dan dat de burg-erlijke wereld er over
strijdt, of met zachte bedr-iogelijke demokratie of met harde
onderdrukkende dwang- het kapitalisme het beste zijn macht
handhaaft. Het is de oude vraag- of slaven beter door zachte
behandeling- of door vrees er onder g-ehouden worden. De
slaven g-even natuur-lijk de voorkeur aan zachte behandeIing ; zouden zij echter zachte slavernij niet van vr-ijheid weten te onderscheiden, dan zag het er slecht uit voor de zaak
van hun vrijheid. Daarteg-enover stellen dan de arbeiders
deze andere, voor hen wezenli.jke strijd, die van de radenorganisatie, de arbeidersdemokratie,
de ware, tegenover de
burgerlijke demokratie, de schijnbare, de bedriegelijke. Zij

is
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breng-en de str-ijd naar een ander terrein, van de politiek
naar de ekonomie, van de politieke vorm naar de ekonomische inhoud, van het politiek systeem naar de maatschappe[ijke werkelijkheid.
Of, daar ook de politiek slechts uitdrukking-svorm voor ekonomische behoefte. is: in de plaats
van de mooie klinkende politieke leuze stellen zij de diep
omkerende politieke daad, de inbezitneming van de produktiemiddelen. Daarmee eerst wordt de teeenstelling van
de strijdende klassen, wordt het g-rote doel dat de mensheid
beweegt, zuiver tot uitdrukking gebracht. De ideologie van
de formele demokratische gelijkheid verliest haar zin, als
het praktische leven zelf de mensen tot gelijke samenwerkende meesters over hun arbeid maakt.

•

5. KOM M U NIS MEE

N S 0 C I A LIS M E.

Door ..de gehele geschiedenis van de burgerlijke
maatschappij loopt het verlangen van de verarmde en uitgebuite
klassen naar een wereld van samejtwerkende arbeid gedragen door gemeenschapszin. Daarbij spelen vage herinneringen uit vóór-burgerlijke toestanden eeu belangrijke rol, met
overblijfselen van oorspronkelijk kommunisme, zoals ze ook
in enkele uitlatingen in bijbelboeken hewaard zijn. Tegenover de hebzucht en het egoïsme del' rijke heersers, de
onderdrukking van de armen, de meedogenloze strijd, moesten die oertoestanden.jwaarin
enige mate van verzekerdheid
van het leven door een sterk g-emeenschapsf!;evoel gewaarborg-d en vermooid werd, als een verloren paradijs Iiiken. In
de eisen, die opstandige boeren of handwerkers
opstellen in
geschriften, die onder de massaas verbreid en g-retif!;gel~zen
worden, in de geloofsartikelen van zich afzonderende godsdienstig-e sekten, telkens komt dit verlang-en naar min of
meer kommunistische
vormen van samenleving te voorschijn, In de middeleeuwen vindt het zijn uitdrukkina
in
een streven van de handwerkers naar een vreedzaam burgerlijk bedrijf, vri] van uitbuiting door adel, kerk en handelskapitaal, in broeder-lijke samenleving, soms in kloostervorm. In latere eeuwen zijn het steeds meer de proletanisch.e lagen der bevolk.ina, die bij elke g-rote burgerlijke revolutie hun steeds min of meer kommunistisch getinte eisen
doen horen.
.
.
Met de opkomst van de kapitalistische
industrie in de
1ge eeuw g-roeit in de arbeiders, die door honger in de fabrieken worden gedreven. hier en daar de kommunistische
g'e?achte op, als uitdrukking
van beginnende
opstandigheid, nu gegrond op beginnend inzicht in de macht van de
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machines als helpers in de arbeid. Maar zij kan nog- niet
meer zijn dan utopie, dan g-edachten over een betere inrichting van de maatschappij. Waar de arbeiders praktisch optreden in vaak felle klassestrijd, is hun strijddoel een praktische hervorming, politieke rechten, zoals in het Charter
der Chartisten.
De verbinding van wetenschappelijke genialiteit en ideële
toew~jdinf!; aan de maatschappelijke
strijd heeft Karl Marx
in staat gesteld aan de kommunistische f!;edachte een vaste
grondslag te geven. Zijn leer van het "historisch materialisme" toonde de ontwikkeling van de stoffelijke produktie, de
mensejijke arbeid als stuwende kracht van alle politieke en
maatschappelijke
ontwikkeling-; toonde de strijd der maatschappelijke klassen als hoofdinhoud van de g-eschiedenis.
Zijn wetenschappelijke ontleding- van het kapitalisme toonde
hoe deze produktiewijze door haar eigen omvormingen, door
de koncentratie van het kapitaal en door de groeiende klas~estrüd, de arbeidersklasse tot verovering van de macht zal
breng-en, en daarmee tot omzetting van de kapitalistische in
een kommunistische produktiewijze.
Hiermee was aan het streven en de idealen, die in de
arbeiders opgroeiden, een nieuwe basis van klare inzichten
geg-even, waaraan in latere tijden steeds weer de doeleinden
zich konden oriënteren. Maar daarmee werden natuur liik
niet ineens alle f!;edachten omgevormd en g-elük gericht.
Nieuwe wetenschap kan wel al het verdere denken en handelen beïnvloeden;
maar in de g-rote mensenmassaas, de
klassen, worden goedachten en daden bepaald door de eigen
levenservaring.
Een wetenschappelijk
denker is doorgaans
zijn wereld vooruit; hij is de eerste die de nieuwe samenhang- doorziet en kan formuleren. Dat helpt dan de anderen,
in zoverre dat zii deze nu ook sneller doorzien; maar dit inzicht moet toch door ieder in eigen levensstrijd als eig-en bezit verworven worden, voor het zijn handelen kan bepalen.
De Marxistische opvattingen
en lering-en dring-en steeds
meer door; maar niet als een van buiten geleerde les, veelee.r als een vormaevina en kleuring, een verzeker-ing en verheldering van wat onder het kapitalisme
in de arbeiders
vanzelf opg-roeit. Zij maken het kommunisme van een utopie,
d.w.z. de opstelling- van een f!;edachtenstelsel, dat men zou
wensen te verwezenlijken, tot een wetenschap, een vooruitzien van de groei en de omvermine van het stelsel van
arheid door de str iid der arbeiders. Wetenschap, die verhindert, dat men fantastische doeleinden, zoals terug-keer naar
het oude, of onver-vulbure leuzen onstelt, of wel in ideologische voorstelling-en verdwaalt. W ptpTJichflu, die onderwezen kan worden, en dan, onaetwijfeld ook, evenals de
natuurwetenschan
waar niet ieder hoorder »Iles )cAn kontroleren, on !roed geloof aanvaard wordt. Maar dan toch
met dit verschil, dat elk "arbeider in ziin leven en arbeid een
eigen ervaringsmateriaal
bezit, waaraan hij de uitsuraken
der theorie voor-tdurend k.an toetsen en de waarheid van
haar grondslagen kan bevestigen.

En ook met dit verschil, dat de wetenschap van de maatschapp~~ door de arbeiders niet hartstocbteloos, koel verstandeliik, als een methodisch bestudeerd en afg-erond schoolvak wordt opgenomen. De druk en het leed van de arbeid
en het leven Z\Jnzo zwaar, dat zij, als zij de boodschap van de
bev~Jdmg horen, dez.~ m~! diepe hartstocht in zich opnemen.
Wanneer de ~laarbl~Jkel~Jke waarheid als een helder licht
voor hen oprijst, hen hun duistere en wanhopige leven als
een opengeslagen boek laat lezen, hun g-ewantrouwde dromen tot zekerheid maakt, dan wordt deze waarheid tot een
brandende gloed in hen, die hen g-eheel vervult, waaraan ze
zich geve_n, en die z~ verder dragen. Dan krUgt het kommunisme, samengevat In verblindende leuzen, de meeslepende
kracht van een geloof; met met koel-kritische studie maar
n:-~t de overtuigingskracht
van onmiddellijke intuïtie wordt
ZIJn leer aanvaard.
Maar daarmee krijgt tevens dat, wat in het boek koele
vastewetensehap
was, de onzekere vergankelijkheid
van
een geloof, onder.worp~n aan de op- en neergangen Van
kracht en. zwakheid. Blijkt na een harde strijd de vijand-op.
permachtig en het kapitalisme nog. onaantastbaar,
dan verhindert geen abstrak.te 'Y"aarheid, dat deze vr~jheidsgedachten als praktisch onbruikbaar
wegzinken naar de achterg~on? van het bewustzijn. Brengt een bloei#jd van hei kapita.lisme, een opleving van de kon junktuur
verbetering
van de arbeidsvoorwaarden,
valt de- hopeloz~ ellende van
de arbe.iders af, dan wordt alle aandacht op het heden. op
de arbeid van ~u e~ haar onmiddell~jke verbetering gericht;
en de .toek?mstIdeeen vervage~. Twijfel wordt dan geuit 'aan
de juistheid Van de voorspeljingen
over de onvermijdeljjke
on~er~~ng van het kap ital isme, en een proletarische revoIutie Iijkt evenzeer onmogelijk als onnodig. En daaraan is
dan zoveel juist, dat de vormen die de theorie als praktische
leer had aangenomen, door de tijdelijke omstandigheden
van ..het kapitalisme bepaald, evenals deze zelf, beperkt en
onrup waren .
.Het kommunisme of socialisme in de arbeidersklasse
is
met de wetenschap zelf. Het is een ideologie, waarin uitkomsten ..der wetensc~ap zijn opgenomen. Het is een geheel van
ideeën, voorstellingen en dOt;leinden, dat opgegroeid is uit
de maatschapP~J, UIt het kapitalisme en de arbeidersklasse
zoals. ze o? dat ogenblik zijn, in die bepaalde fase van d~
ontwlkkelmg. En daarom moeten zij zich, als ideeënstelsel,
v?ortdurend, met het kapitalisme en de arbeidersklasse, tot
me~we .vormen ontwikkelen. Dit gebeurt, als elke outwikkehng, m tegenstellingen, door strijd, door ondergang van
h et oude en opkomst van het nieuwe. En daar dit oude de
drager was .-yan het hoogste geluksgevoel, de ontwaking tot
zelf.bewustz~Tn, de samenvatting- van de mooiste strijdherinner-ing, daar het vastgeworteld was in alle vezelen van ziel
en ~emoed, is zijn onderg-ang- een katastrofe. Met alle kracht,
teg-en alle rede en red-enen klemmen de arbeiders er zich
aan vast; onder diepe teleurstellingen
en onder verbitterde.
144

veten .g-roeit moertevol het n ieuwe inzicht. Vaak moet eerst
een me~we zeneratie opstaan.' die het oude slechts in zijn
ontaar-ding al~. overgeleverde Ideol?gie leerde kennen. Deze
lll~endlge strijd IS dan de aanpassmg van de ideeën der arbel.dersklasse aan de meuw:e onJwikkeling van het kapitahsme, aan een beter begr-ip van de theorie, en aan haar
nieuwe taak.
In de tijden vóór 1848 beginnen zich deze gedachten nog
slechts hier en daar en verschillend te vormen. In Engeland
treden kommunistische denkbeelden slechts vaag onder de
strijdende Chartisten op. In Parijs in 1848 drukken de arbeiders hun toekomstgedachten uit in de leuze: recht op arbeid.
Deze zijn dus alleen tegen het zwaarste euvel van het kapitalisme, niet tegen het kapitalisme zelf gericht; toch wordt
daarin onbewust, in principe, de grondslag van het kapitalisme, de vrije koop en verkoop, aangetast. In die tijden
werd een scherp onderscheid gemaakt tussen kommunisme
en socialisme. Socialisme heetten alle voorstellen en denkbeelden omtrent een betere organisatie van de muatschappjj,
die uitgingen van burgerlijke denkers en burgerl~jke groepen. Kommunisme heetten de gedachten en eisen, die opkwamen in arbeidersgroepen,
altijd nog maar kleine sekten,
maar waar dan toch het karakter van de eigen strijd der arbeiders naar voren kwam. _Zij vonden huts afsluiting en
hoogtepunt
in het "Kommunistisch
Manifest", opgesteld
door Marx en Engels, bediskussieerd, vastgesteld en uitgegeven in 1847 door het kleine groepje van meest Duitse arbeiders in Londen, dat zich "Bond der Kommunisten"
noemde.
_
Het Kommunistisch Manifest zal altijd gedenkwaardig
zijn, omdat hier voor het eerst de grote Iiinen van de maatschappelijke ontwikkeling zijn getrokken. Hier werd de revolutionaire rol van bourgeoisie en kapitaal als een tijdelüke fase in die ontwikkeling getekend, waarna de klassestrijd der arbeiders het kommunisme zal brengen. Hierin
dus niets van alleen maar de wens naar een betere samenleving, niets van een plan of aanbeveling voor de inrichting
en opbouw van een andere maatschappijvorm.
Alleen een
vurige oproep aan de arbeiders van alle landen tot strijd,
tot vereniging in een internationale eenheid. Daarmee werd
de grondslag voor de arbeidersstrijd
voor alle komende
tijden gelegd.
..
Toch komt het tijdstip van opstelling, de maatschappij va!!
die tijden en de opvattingen die zjj voortbracht, duidelijk UIt
in de praktische programpunten
voor de naaste toekomst,
die het Manifest opstelde. Voorop gaat de verovering van
de staatsmacht, zoals in vorige revoluties de bourgeoisie de
staatsmacht had veroverd; misschien kon een begin hi~rme.e
gemaakt worden door een radikale voortzetting en UI~br~Iding van de naaste te verwachten burgerlijke revol utie, m
Duitsland. Dan gebruik van de staatsmacht, evenals de bourgeoisie op haar wijze voor zich had gedaan, voor de klassedoeleinden van het proletariaat, tot organisatie van de pro145
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duktie, tot opheffing- van kapitaal en uitbuifing. Hierin komt
voor de dag, dat de arbeidersklasse nog- maar zwak in aantal was en, om te slag-en, door haar élan en haar klaarheid
van doel de andere door het kapitaal onderdrukte massa as
achter zich moest scharen om de macht over· de staat te
krijgen. En dat de staat zelf nog maar een beperkte macht
had, door gewapende burgers op de barrikaden te overwinnen, en ook nog maar een beperkt gebied van werkzaamheid! vergeleken met het geheel der maatschappij als reusachtig veld van chaotische produktie door afzonderlijke
kapitalisten. Maar hJ,Twas de enige centrale organisatiemacht; was hij dus eenmaal tot demokratisch orgaan van
het gehele volk geworden, dan zou zijn taak van zorg voor
algemene volksbelangen zich uitbreiden tot centrale leiding
van de produktie als een georganiseerd wereldproces.
Met de revolutie en kontrarevolutie van 1848-49, die de
macht van de bourgeoisie uitbreidde en bevestigde, en met
de opbloeiende prosperiteit, mede opg-estuwd door de stroom
van goud uit het nieuw-ontdekte Californië, verdween deze
eerste kommunistische beweging. Zelfs haar literatuur werd
zo • goed als vergeten en moest later weer opgegraven
worden.

•
Na 1850 beg-int een nieuwe ontwikkeling. Door de ste'rke
groei van het kapitalisme, niet enkel in Engeland maar nu
ook in Frankrijk en Duitsland, groeide ook de arbeidersklasse, en kwam na enige tijd een nieuwe arbeidersbeweging op. Slechts door enkele personen en herinneringen met
het vroezere begin verbonden,· groeide een nieuwe gedachtenwereld op uit een nieuwe maatschappelijke wereld. In
de zelfs geheel nieuwe namen toonde zij de breuk in de
traditie.
.
In Engeland richt zich de gedachte der arbeiders uitsluitend naar sociale en politieke hervorming, naar kiesrecht
en naar vakbeweging tot vastlegging van verbeterde arbeidsvoorwaar~en. Men heeft er zich dikwijls over verwonderd, dat dit land van vroegste en sterkste ontwikkeling
yan kapitalisme en arbeidersstrijd later zijn leidende plaats
III de arbeidersbeweging verliest. Er is een historische parallel III de opkomst der burgerij in vroegere eeuwen: daar
waar de eerste bloei en macht kwam, maar toch niet genoeg
om het feodalisme te vernietigen, in de Italiaanse en Vlaamse
steden; kwam daarna de stilstand, een zwak en onvrij voortleven IIIverworven rijk dom zonder verdere k.rachtsontplooimg : terwijl i~ nieuwe landen, in Holland en Engeland, een
snelle opbloei de burgerklasse tot volle heerschappij bracht.
De Engelse arbeiders in de 1ge eeuw hadden in hun eerste
strijd wel niet het kapitalisme kunnen overwinnen, màar
zich wel vr-ije armslag verzekerd voor de opbouw van hun
vakverenigingen en de verbetering- van hun arbeidsvoorwaarden; en daardoor konden zij, ten minste een kern van
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bevoorrechten, deelhebbers w orden in het industriele en
handelsmonopolie van de Engelse bourgeoisie. Bij het heersenoe individualisme trokken deze goed georganiseerde
vakbekwame arbeiders zich van de grote ongeorganiseerde
ellendige massaas in de achterbuurten weinig aan. De gedachten gingen niet uit naar een betere produktiewijze. Hun
internationalisme, in de ~erste "Internationale
Arbeidersassociatie", in samenwerklIlg met de mannen van de vroegere Kommunistenbond, had vooral doel en strekking, om
voor handhaving van hun loonstandaard de strijd in andere
landen in goede vakverenigingsbanen
te leiden.
In Frankrijk en daaraan aansluitend in andere Zuidelijke
landen treedt de opkomende revolutionaire gedachte onder
de arbeiders vooral in de vorm van anarchisme op. Het
overal uit de burgerlijke produktie opkomende individualisme leidt hier tot het uiterste van de eis naar algehele
onbelemmerde persoonlüke vr-ijheid voor ieder. In Frankrijk begon toen het kapitaal, evenals vroeger in Engeland,
met de handwerkers er onder te konkurreren
en in de
fabriek te drUven, of vooral ook hun kleinbedrijf geheel afhankelijk van woeker en handelaars te maken. Het karakter
der produktie, speciaal in Parijs, voor 00 luxe behoeften van
de Europese bourgeoisie, bleef veelal kunstvaardig kleinbedrijf. In de politiek heersten beurs en industriekapitaal.
die schaamteloos de regeringsmacht gebrmkten om ZIchzelf
te verrijken. Dit, en de druk van de sterk gecentraliseerde
staatsmacht, wekte bij de handwerkers, eerst pas uit kleinburcer lijk naar proletarisch bestaan overgegaan, de voorstelling van de staat met zijn macht als diepste bron van •.de
rijkdom en van alle ellende. Doordat de staat het eigendom
beschermt, dus de zwakken aan de konkurrentie overlaat
en de sterken steunt, daardoor alleen is het kanitaal machtig. Niet dus aan de staat meer macht en funk ties geven,
want dit zou de slavernij enkel vergroten en onontkoombaar maken. Maar omgekeerd strijd tegen de staatsmacht in
de eerste plaats, tegen alle gezag en gezagsverering. Onder
de arbeiders treedt zo de voorstelling op van een maatschappij zonder staatsgezag, als federatie van kleine zelfbeschikkende groepen, zowel politiek als ekonomisch; dus
de totale produktie als vr-iiwillige hond van onafhankelUke
produktie-eenheden, niet door een gezag van boven belemmerd in hun vrijheid.
In Duitsland beaon in de tweede helft van de 1ge eeuw een
opbloei van kapitalistische industrie. die zich na 1870 steeds
sneller voortzette. en nog meer na 1895, tot de eerste werelcloorlog toe. In enige tientallen van j aren groeide de ijze ren staalindustrie. de beste maatstaf V001' de intensiteit rler
industriele ontwikkeling, boven de Engelse uit, en werd tot
de tweede der wereld, na Amerika. In drommen stroomo(,ll
boeren en handwe rkers naar de snel groeiende gro{e steden
en fabrlpksdistrikten;
in een kwart eeuw grop;oe de arbeidersklAsse vnn 30 tot 60 percent van de bevolk;ng, en de
toename kwam bijn a geheel op de grootindustrie. Hier moes- .
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ten zij zich opnieuw orienteren; in het nieuwe leven werden
zij tot andere mensen. Hun energie werd opgestuwd door de
snelle ontwikkeling; zij voegden hun aantallen samen tot
massa-organisaties en namen de strjjd op. Maar zonder enige
vrijheidstraditie:
want geen burger ljjke revolutie had in
Duitsland politieke vrijheid gebracht. Vorsten en adel bezaten de politieke macht, die ze nu, in voortdurend geharrewar, met de opkomende bourgeoisie moesten delen, waarb~j ze de militaire macht en het hoogste staatsgezag in eigen
hand hielden. In het begin profiteerden de arbeiders van
deze tegenstelling, daar zowel de bourgeoisie hen tegen de
vorstenmacht als de regering hen tegen de bourgeoisie wilde
gebruiken; zo kregen ze algemeen kiesrecht in het nieuwe
Duitse Keizernijk. Daarna moesten de arbeiders tegen beide
te zamen st ri]den, tegen de kapitalisten, die hen in de
fabriek, en tegen de staatsorganen en de politie, die hen in
het openbare leven onderdrukten. Zo moest hun strijd op
ekonomisch terrein, om erkenning in de fabriek, één worden met hun strijd voor openbare bewegingsvrijheid
en
demokratische rechten.
Deze strijd vond zijn vorm en uitdrukking in de sociaaldemokratie. De nieuwe naam toont, dat er geen herinnering was overgebleven aan de vroegere Bond van Kommunisten. Het nieuwe begin sloot aan bij de gedachte aan hulp
van staatswege om tot een geordende sociale produktie te
komen, en daartoe moest de 'staat een orgaan zijn van het
volk, een "volksstaat". Het doel was dus socialisme door
middel van de demokratie. Het illusionaire van deze opzet
werd spoedig overwonnen, en toen begonnen de gedachtengangen van het Kommunistisch Manifest en de leer van
Marx gaandeweg de propaganda te doordringen. Maar de
naam bleef en heeft zich van het Duitse voorbeeld over alle
landen verbreid.
De sociaaldemokratische ideeën, die nu overal opkomen
en dóórdringen, waar kapitalistische industrie arbeidersmassaas in fabrieken samenbrengt, sluiten bij die van het
Kommunistisch Manifest aan. De staat is de organisatie van
de maatschappij, die 'over een centraal gezag en machtmiddelen beschikt om steeds meer het ekonomisch leven te beheersen en ten slotte de produktie te leiden: Daartoe moet
de arbeidersklasse meester worden over de staat, die daarbij dan geheel van karakter verandert. Evenals vroeger de
adel en thans de bourgeoisie de staatsmacht voor hun doel
gebruikten, zo zal mettertijd de arbeidersklasse door een
nieuwe revolutie de politieke macht moeten veroveren om
ze voor haar doel te gebruiken. Haar politiek systeem is
daarbij de demokratie, waarvan het algemeen kiesrecht een
waardevol begin is.
Het orgaan van de arbeidersklasse in deze strijd voor verovering' van de staatsmacht was de sociaaldemokratische
pa rtij, Deze nam deel aan de ve rk iezin aen voor de parlementen en gebruikte de verk.iezingsstr-ijd tot propaganda
onder de al 'of niet kiesgerechtigde massaas, om hun inaicht
148

te brengen, om hen op te wekken tot deelneming aan de
strijd tegen hun ui~?uiting door he~ kanitaalven ,zo hun stemmen te winnen. Zu voerde,.de politieke strijd m het parlement, viel daar de burger-lij ke partijen en de op deze steunende regering aan, kr-itiseerde hun daden, stelde wetten
voor of verbeteringen van w~~ten, ten behoeve van de arbeiders. Door dit alles bracht ZIJ de te voren onwetende massaas tot bewustzijn van hun klasse en hun klassebelangen,
tot meestrjjden voor het grote- doel. Door haar steeds UItbreidende krantenliteratuur
werd deze .nropaganda breder,
massaler, vaster. Tegelijk werd door boeken, brochures, wetenschappel~jke geschriften de kennis verdiept. Een toenemend leger van intellektuele krachten, voor een groot deel
uit de arbeiders zelf voortgekomen, vo.or e~n ander deel UIt
burgerlijke kringen - gedreven door idealisme, door geestdrift voor een betere samenleving, do?r i~zic~lt in de maatschappelijke ontwikkeling - stelde ZIch In dienst van deze
ropaganda. Zo werd de s.d. partij het middelpunt yan de
klassestriJd en de leidster va~ de arbeidersbeweging: m haar
belichaamde zich het geestelijk wezen, het bewustzijn van de
opkomende klasse; zij bouwde de toekomst.
.
In de partij en haar socialisme koncentreerde ZIch alle
idealisme en toewijding, alle geestelijke .kracht, alle toekomstverwachting en alle energie van emge opeenvolgende
generaties van arbeiders. Wel trachtten de door h~ar snelle
opkomst verschrikte heersers haar door ee~ o~wethg-verklaring, een verbod van propaganda (de socialistenwet 18?8~
1890) te onderdrukken. Maar dit pogen was ijdel, Dt? arbeiders hadden het verkeer in de hand en konden, bij em~e
zorgvuldigheid, massale partijgeschriften
v~nUIt het bUItenland geheim verspreiden; door de industrie zelf m drommen samengevoegd kon bij hen de propaganda van mond tot
mond gaan. De offers in deze strijd gebracht versterkten de
bezieling, en in de snel groeiende stemmencijfers en aantallen zetels bij elke volgende verkiezing bleek de hopeloosheid van het pogen, de opkomende beweging met geweld. te
onderdrukken. En na de verdwijning van de dwangwet gmg
deze groei steeds voort, tot de partij in 1912 een der~e van
alle stemmen kreeg en het vierde deel van de Rijksdag
Innam.
Naar de voorstelling, theoretisch, was dit het verzamelen
en organiseren van de arbeidersklasse
voor de komende
revolutie, die een einde zou maken aan het kapItal~sme.
Praktisch veroverde het voor de arbeiders hun plaats m ~e
kapitalistische wereld, en verzekerde in voortdurende strijd
hun levensvoorwaarden en het werken van de vakverenigingen. Omdat het wezen van de strijd in het heden lag, lï
praktische hervorming en afweer, was te meer als aanvu Iinz het gedachtenleven, de theorie op het toekom~d?tl, hdt
socialisme gericht. In de brede. massaas, tot hver u~ iJ?- e
partij leefde min of meer vaag de hoop op et SOClaisme
dat é~ns zou komen. Dit gaf kleur en licht' aan al het prak
tische werk voor ogenblikkeHjke belangen. Er lag een goe
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v~rtrouwe~H:le naïviteit in het geloof, dat men enkel maar
ZIJn stembIlJet om de zoveel j aren met de juiste namen behoefde in te vullen, <;,mdoor ~en aldus p;eko~en parlement en
regermg van uitbu itrng Devr~Jd en in het socialisme gebracht
te worden. Maar ook ~aar het bewustz ijn voorhanden was
dat nog, een z,ware strijd nodig zou zijn, een revolutie door
de arbeiders m ma~~a zelf ,door te voeren, rekende men er
op, dat dan de partij, als meuwe regering van arbeidersleiders, door meuwe,.w~tten en maatreg-elen het socialisme zal
mvoe~·en. De part~Jleiders, door.,hun aktie van strijd nu, als
regermg later! zouden ,~e be~r~Jders znn. De arbeiders, zo
was de ,?p~attmg, bevrijden ZIChzelf op deze manier, dat zij
de nartijleiders tot regering maken.
.
In Duitsland groeide de s.d.partij tot een machtig lichaam.
Met haar ?~O.OOO leden, omgeven door nagenoeg een millioen
vakveremgmgsle,den
en drie millioen kiezers in een hecht
gebouwde organ~satie, was zü als het ware e~n staat in de
staa~: met een eigen regering, een jaarlijks biieenkomend
partIJkongre~ als parlement, een uitp;ebreide burokratie van
beambten, die meester waren over de geldmiddelen en de
pers:.Deze beambten beschikten over de machtmiddelen der
partij, ook tegenover de eigen leden; met de politieke leiders.m het parlement bepaalden zi], onder uiterlijk demokratische vor~en, de taktiek van de par-tij, Zulke bekwaamste, koppen UIt de ~rbe~dersklasse zouden in andere landen
allIcht eervolle, misschien zelfs leidende plaatsen in dienst
van de bourgeOISIe hebben gevonden. In Duitsland was
daarvoor ,te weinig traditie ,van burgerrechten
en te grote
tegenstelling van klassen; hier waren zij staatsvijanden
die
ook toen z~ niet meer buiten de wet waren gesteld, met 'argwaan bespied en vervolgd werden, en daarom zich onderling
vaste]' aaneensloten. Als leiders der par-tij konden zij alleen
tot l~idende pla, tsen in de maatschappü komen door een
ar beiderarevol utie.
Waar in andere landen de sociaaldemokratische
denkbeelden wa~en oy~rgenomen, was als geyol,g van de meerdere
~~r,gerlIJke vrijheden slechts bü enkele groepen een duideI~Jk besef van een principiele tegenstelling van twee werelden. V<??r de arbeIders was de strijd van de partij bovenal
een stqJ~ voor heryormingen, bi,jzonder g'ekleurd' door het
toekon~,s,h?eaal van socialisme, In het merendeel der leidende pohh?I leefde en ,g~oeide de opvatting dat geen scherpe
kloof. geen gewelddadIge revolutie kaoitalisme en socialisme beh?,efde te scheiden. Door een reeks hervormtneen. die
oude mLsstanden oprUImden, kon het kapitalisme zó omzevormd worden, dat ten slotte daaruit een socialistische ordernng z~~ voortkomen. Daarvoor was samenwerking
met
~u!,:;rerl~Jke hervormers en narrijen nodia, want als minder,el,d was men machteloos. Zo kon het verlangen der s.d.po lihCI ~m zelf .als ministers her;vormin:;ren ten behoeve van de
arbeIders tot stand te brengen, bevredig-d worden, Het
spreekt van zelf dat in de burp;erl~jke maatschappij dit niet
verder kon gaan dan wat de bourgeoisie zelf als toelaatbaar
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en nuttig oordeelde. Steeds bleek, dat sociaaldemokraten
als
openbare machthebbers, ministers, wethouders" burgemeesters, onder wat erkerming en w~t betere behandeling der
arbeiders en wat hervormingen, met anders konden zijn dan
handhavers van de heersende orde, van de macht van de
•staat over de massaas, dus niet anders dan dienaren en werktuigen van het kapitalisme.
'
..
In Duitsland ging, ondanks de uiterlijks, scherpe tegenstelling tussen partij en regerende- klasse, de ontwikkeling toch
in dezelfde zin. In de arbeidersmassa heerste, door de prosperiteit en de snelle ontwikkeling van het DUItse kapIta~i~me,
een reformistische geest, die alleen door de sterke polifieke
druk nu en dan tot protest ~n verzet gedreven werd. De partijburokratie
werd, met die va,n de vakbeweging, tot een
maatschappelijke
groep met eigen levensomstandigheden,
veel meer verzekerd dan die van de arbeiders en ,met eigen
levenstaak, geheel anders dan het werk ~<?rarbeiders. Dus
door haar talr-ijkheid haast ~en afzonderlijke maatschappelijke klasse, met eigen opvattingen en belan~en, verwant ~et
de klasse van intellektuelen en beambten In de burgerlijke
'wereld. Deze wereld van kapitalisme en parlementarisme,
waarin zij een eervolle taak vervulden, waari~ zij plaatsen
van invloed en macht innamen, was voor hen met zo kwaad;
wat nog als ideaal overbleef, minder macht v:an vorste,n en
militairen, was misschien zelfs zonder revolutie t~ bereiken.
Zij wensten wel zeggingschap ove~ de staat t~ krijgen, maar
verhinderden
dat door massa-aleties een strijd met de nog
steeds oppermachtige staat zou ontketend worden, die de
organisaties, de grondslag van hun best~~n, zou kunnen vernietigen. Het spreekt vanzelf dat daarbij ook, meest verborgen maar soms openlijk uitgesproken, een zekere mate van
nationalisme opkwam.
Deze verwording van de sociaaldemokratie
trad plotseling -irï het volle licht en kreeg haar beslag i~ de wereldoorlog. In Duitsland schaarde Zich de partijleiding en ,d~ arhei- ,
dersburokratie, met weinig uitzonderingen, aan de ZIJde van
het nationalisme en stelde de :;rehele nartijmachiner ie, haar
pers, al.haar morele en oraan isatorische macht in dienst Vim
de rezer ina, de bourgeoisiej' de generaals. Over. de gehele
wereld werd dit gevoeld als de morele ineenstorting .vnn de
sociaal demokratie, Het was een verzaken van alle idealen
die zij steeds beleden en verkondigd had. En de arbeiders,
gewend om de nartij te volgen, machteloos tegenover
de
verbonden partijmacht en militaire macht. rechteloos door
de staat van oorlog, hadden zeen mogelijkheid va~ t~genstand, geen eigen onafhankelijke vorm van orgamsab~ of
samenhan,g, waarin het opkomende verzet zich kon uIten.
En niet anders gin~ het in andere landen. Met het arg-u~ent,
dat het Duitse militarisme de ergste vijand en de macht~gs\e
bedreig-ing van de arbeidersklasse
was, traden de s~claademok rntische partijen aan de ziide van hun re~ermgen,
kondiaden de godsvrede af, dus stelden zich III dlhenst van
de bourgeoisie om de Franse en Engelse wereldmac t te ver151

dedigeu.

De wereldoorlog was de katastrofe van de sociaaldemokratie. En deze vond haar bezegeling in de zogenaamde
Duitse revolutie. De militaire ineenstorting, de matrozenopstand, de arbeidersstakingen
en demonstraties, de vorming van arbeiders- en soldatenraden brachten de sociaaldemokratische partijleiders aan het hoofd van de staat, als
de enigen die de arbeiders in toom konden houden. Deze partijleiders. de bourgeoisie en de generaals vreesden en haatten een arbeidersrevolutie
allen evenzeer. Zij wisten niet
hoe zwak de arbeiders feit elUk nog waren; slechts enkele
kleine groepen en minderheden waren zich bewust van
strijd en waren bereid tot de strijd. De massa vertrouwde
nog op de partij, op haar leiders, zag geen weg van strijd
voor zich en liet de kleine groepen van strijders in de steek.
Zo konden de militaire vrijwilhgersbenden,
geleid door de
generaals, gedekt door het gezag van de sociaaldemokratisehe regeerders, de gewapende arbeiders groepen neerslaan
en haar woordvoerders vermoorden.
Wat de Duitse arbeidersklasse bij deze ineenstorting van
de politieke macht van de bourgeoisie verhinderde de strijd
tot verovering van de macht op te nemen, was haar sociaaldemokratische leer, haar geloof en aanhankelijkheid aan de
partij. Het socialisme, een halve eeuw vreever een levende
kracht, die ten strijde riep, was nu een dode kracht geworden die van de strijd afhield. Het socialisme was tot een
ideologie geworden, een verouderde leer, die evenals andere
ideologieën, de g-odsdienst, de demokratie, het nationalisme
de arbeiders verhinderde de nieuwe tijd en haar taak daarin te zien. In plaats van hun kracht te geven, leverde het
hen aan handen en voeten gebonden aan hun heersers over.
ZU hadden altijd geleerd, en geloofden, dat de partij het
socialisme zou brengen; nu waren de partijleiders aan het
roer, meester van de staat; nu zou het socialisme komen.
De nartijleiders dachten aan niets anders dan zo spoedig
mogelijk herstel van normale' burgerlijke toestanden, in de
eerste plaats van het parlementarisme. Daardoor kreeg de
bouraeoisie weer een officieel centrum van orzanisatie van
haar macht. En wanneer de arbeiders om socialistische wetten vroeg-en werd er hun OP zewezen, dat de meerderheid
bit de verkiezingen niet socialistisch had g-estemd, en dat zi]
als goede demokraten zich naar de meerderheid hadden te
. schikken. Er werd een socialiseringskommissie van nartijtheoretici en demokratische ekonomen benoemd om de mogelijkheid van socialisering te onderzoeken; en na een i""r
of zo kwam die met een rapport, dat dat een vreselijk
moeilijke zaak was, die vooral niet overijld mocht worden.
En toen. door een reak+ionaire aanslag uitgelokt. toch een
felle arbeidersstrijd losbrak, die de massa dreigde mee te
slepen, wezen de leiders op alles wat bereikt was: de .reriubliek. de erkenning van de vakverenigingen. die reusachtig'
groeiden. socialisten als gouverneurs, presidenten en ministers aan het hoofd van de staat: dit is socialisme!

De arbeiders konden het niet anders ondervinden dan als
kapitalisme. Het kapitaal, nu weer meester, onbekwaam om
de ontredderde produktie te organiseren, trachtte enkel
zichzelf te ver-rijken. Het buitte de arbeiders uit, spekuleerde op de beurs, knoeide met aandelen, kocht regeerders om,
verpatste voorraden en fabrieken, en stortte ten slotte de
#!:ehelewereld in een krisis van werkeloosheid, zwaarder en
Ianger dan öoit te voren. En toen de strijdmacht van nationalisme en grootkapitaal zich intussen georganiseerd had en
naar de macht greep, durfden de oud geworden sociaaldemokratische leiders niet eens meer de arbeiders tot krachtig
verzet op te roepen. Roemloos ging de zich eens roemende
"wereldbevri.jdende sociaal demokratie" te gronde.
En niet anders, zij het ook minder katastrofaal in de vorm
van een voortgezet schijnleven. gin#!:het in andere landen.
De sociaaldemokratie bleef na de oorlog een burgerhjke
partij, gericht op hervorming van het kapitalisme. Niet
meer op verovering van de macht door de klassestrijd der
arbeiders om dan een socialistische ordening in te voeren.
Maar op ordening van het kapitalisme nu .reeds, door ingrijpen van de staat, door het monopoliekanitaal, de banken, de zware industrie onder staatskontrole te brengen.
Dit z.g. "plan van de arbeid" had de illusie het grootkapitaal de tanden uit te kunnen breken, ten behoeve van de bedreigde kleine bourgeoisie samen met de arbeiders. Het was
een reaktionaire utopie, de nu albeheersende macht van het
grootkapitaal door het reeds geheel afhankelijk geworden
kleinkapitaal te willen overwinnen, het oude kleinkapitalisme te willen herstellen en daarmee de uitbuiting der arbeiders te vereeuwigen. Het socialistisch gedachtensielsel, ee.~s
de uitdrukking van het beste en krachtigste in de strijd
der arbeiders, was verstard en achtergebleven bij de nieuke kapitalistische onwikkeling en de nieuwe behoeften v~n
strijd, was ontaard tot een machteloze bu rger lijke ideologie.
Wat in haar ideeën als ekonomische kern aanwezig was, de
ordening van het kapitaal door de staat, zou eerst levensvatbaar worden, als ze door anderen overgenomen en op
geheel andere wijze in praktijk zou worden gebracht.
Niet in alle landen heeft in het laatst van de j ge eeuw de
sociaal-demokratie
de t?,"edachten der arbeiders beheerst.
Naast haar was, speciaal in de Romaanse landen als Frankrijk en Spanje, een arbeidersbeweging opgekome.n, het syndikalisme, dat op dezelfde wijze in tegenstel~mg tot de
sociaaldemokratie stond als vroeger het anarchisme tegenover het kommunisme. Tegenover de s.d.opvatting v~n .vercvering van de staatsmacht en invoering van het soclahsme
door staatswetten stond daar de g-edachte van strUd tegen
de staatsalmacht en haar drukkende onvr-ijheid. Synd~kateln
was daar de naam voor vakvererriaingen. De arbeid a S
grondslag van de nieuwe wereld betekende, in deze opvatting, dat de vakvereniging de organisatievorm van de rueu153

