we maatschappij zal zijn, In de vakvereniging komt de zelfbeschikking der arbeiders tot uiting, tegenover staatsgezag
en politiek als heerschappij van buitenstaanders
over de
arbeiders; hier zijn zij zelf meester, en niet de politici, de
partijen, de ambtenaren. Een partij kan niet de vertegenwoordiger, niet de belichaming van de arbeidersklasse ziju,
ook de sociaaldemokratie niet, want zij bevat steeds elementen uit andere klassen. Een partij is een organisatie van
opinie, omvat hen die dezelfde denkbeelden hebben; de vakvereniging is een organisatie van klasse, omvat wie tot dezelfde klasse behoren. Wat in deze tegenoverstelling
tot
uiting komt, is het verzet tegen het geredevoer, het volksbedrog en gekonkel, dat wezen en praktijk van het parlementarisme vormt en waaraan enkele goedwillende sociaaldemokraten niets kunnen veranderen. Met alle kracht verzette het syndikalisme zich dus tegen de gedachte van een
politieke socialistische revolutie, want die zou door de
almacht van de sta rt over de produktie slechts een nieuwe
heerschappij brengen, veel drukkender dan het kapitalisme.
Een werkelijke arbeidersrevolutie
acht het slechts denkbaar
als vernietiging van de staat. Het wapen daartoe zal zijn de
algemene werkstaking, als één grote, alle arbeiders meeslepende aktie gedacht. In plaats van de staat treedt dan de
vrije associatie van de vakverenigingen;
deze zijn het, die
de produktie zullen organiseren en leiden.
In deze gedachtenwereld treedt sterk de zijde naar voren,
die aan de sociaaldemokratie
ontbrak: de zelfbeschikking
van de arbeiders, de noodzaak van zuivere eigen klasseorganisatie. Maar in vormen, die zeer sterk zijn oorsprong
uit de geringe en speciale ontwikkeling van het kapitalisme
in Frankrijk verraden. Hier heerst nog steeds bovenal het
kleinkapitalisme. Hier was niet de sterke koncentratie van
de grootindustrie door het grootkapitaal, dat in Duitsland
de arbeiders tot medebelevers en uitgebuite deelnemers van
een geweldig ontwikkelingsproces maakte. Het Franse kapitaal, hoofdzakelijk bankkanitaal, stond buiten te produktie,
als een staat en politiek beheersende
en korrumoerende
vreemde macht. De vakverenicinzsideologie
stelde zich
daartegenover afzijdig, 00 een afstand. Haar strijd, uitdrukkelijk als een strijd der klassen geproklameerd, met theoretisch als doel de afschaffing van patronaat en loonarbeid,
praktisch ter verbetering- van de arbeidsvoorwaarden,
lag
ver daar vandaan, enkel 00 het terrein der produktie. In
haar meest radikale leerstellingen, antipatriotisme en antimil itair isme, sprak ze uit, dat ze ook de grote politiek van
het bankkaoitaal, dat Frankrijk in oorloven voor zijn belangen WIlde slenen, ten sterkste bestreed. Maar alleen in negatieve vorm, door er niet in mee te willen doen, en door de
positieve kracht van de nationalistische ideolo=ie te miskennen en te negeren. In de verklaring dat ieder lid v r- ij WAS
om buiten de vakvereniging naar zijn oersoonlijke ,.filosofische of politieke opvatting" aan andere vormen van strijd
deel te nemen, spreekt zich de hulpeloosheid uit van een
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eerst opkomende arbeidersklasse,
die nog niet meer kan
willen dan ter verdediging van haar plaats in het bestaande
stelsel alle oude of nieuwe ideologische spl itsingen buiten
te sluiten. Zo bleven de grote vraagstukken van organisatie
der maatschanpelijke produktie tot een eenheid tegelijk op
een afstand. En ook het besef kon niet opkomen dat in de
vakverenigingen, waar zij voor een sukcesvolle strijd tegen
een machtig grootkapitaal
een straffe allen om~attende
organisatie zouden moeten opbouwen, een leidersburokratie
tot meesters over de arbeiders zou uitgroeien. Produktie
onder leiding van vakverenigingen, dus onder direktie van
haar bestuurders, is niet de produktie in handen van de
arbeiders zelf, maar van een leidende beambtengroep, dus
betekent ten slotte een soortgelijke organisatie als naar de
sociaaldemokratische
opvatting.
Praktisch zakte de syndikalistische ideologie ineen, toen
hij het uitbreken van de wereldoorlog de syndikalistische
leiders, meegesleept in de golf van nationalisme, zich aan de
kant van hun regering en hun bourgeoisie plaatsten. Het
ging" oor hen daarbij tegelijk tegen het Duitse imperialisme
en tegen zijn dienaar, de Duitse sociaal demokratie, beide
loten van eenzelfde stam, even gevaar lijk voor hun goeddeels burgerlijke vrijheidszevoelens. Deze ineenstorting was
teg-elijk de overgang, na de oorlog, naar dezelfde reformistische vakverenigingspraktijk
als in andere landen, uiterIUk blijkend in het samengaan, in een internationaal
verbond, met de reformistische vakbonden van Duitsland en
Engeland. De oude radikale leuzen bleven nog wel in naam
beleden; maar de werkeliikheid was een praktische str-ijd,
In tal van telkens uitbrekende stakingen, zo goed hij onder
niet hoog ontwikkelde kapitalistische verhoudingen mogeIUk was. De vakbeweging bleef over het geheel klein van
omvana ; eerst in 1936, onder een reeks van grote stakingen
met fabrieksbezeHingen groeide ze tot grotere afmetincen.
De syndikalistische ideologie bleef daarbii als u itdrn kk+ng
van vrijheidsgevoel en afkeer van politiek en centralisatie.
In de Spaanse burgeroorlog heeft het syndikalisme nog een
rol gespeeld in Barcelona als ideologie VHn de beste strijders, tevens uitdrukking van de beperktheid en ontoereikende strijdkracht tegen fascistische diktatuur.

De wereldoorlog was de ineenstorting van de oude arbeidersbeweging en van haar ideologie. Met dieoe teleurstelling, met wanhoop zagen de arbeiders zichzelf, hun klasse,
machteloos, en gedwongen om als gewillige slaven hun
meesters te volgen in de slachting. Alle beginselen van
klassestrijd en internationale solidariteit, zo luid genrokJameerd, waren vergeten en verraden. Vergaan was alle zelfgeroemde macht. nu schijnmacht gebleken, van klassebesef
en organisatie. Het klassebesef .was overspoeld door nationalisme; de organisatie, opgebouwd door de arbeiders voor
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strijd teg-en het kapitaal, was een org-aan van het kapitaal
tot hun alg-ehele kneveling g-eworden.
Slechts kleine g roepen hier en daar hielden vast aan de
overtuiging, dat de klassestrijd der arbeiders als arbeidersrevolutie de bourg-eoisie zal overwinnen en het kapitalisme
zal vernietig-en. Zij zag-en in deze oorlog de kiemen van een
nieuwe ontwikkeling ontspruiten. Wat in de wereldoorlog
was ineengestort waren bovenal illusies, de illusie van een
vreedzame ontwikkeling naar een betere wereldorde, de
illusie van verwerving van de macht door zachtaardige middelen. Zwaar en ernstig stond de waarheid van de wereld
nu voor de arbeiders: de waarheid dat alleen door harde
strijd de arbeidersklasse de vrijheid, de heerschappij over
de produktie kan veroveren. Maar ook vol belofte. Want de
ondraaglijkheid van het kapitalisme werd nu juist door de
oorlog met felle slagen in de massaas ingehamerd. In de
oorlog werd de uitbuiting tot de hoogste graad, de rechteloosheid tot het uiterste opgedreven; alle verworven rechten,
en vrijheden werden te niet gedaan, de arbeiders waren tot
slaven geworden, die niet slechts hun arbeidskracht maar
ook hun leven hadden te geven voor grotere winst van hun
meesters. Door de oorlog werd alle produktiekracht tot het
uiterste opgebruikt voor vernietiging; straks zou de wereld,
verarmd en verwoest, met een ontwricht produktieapparaat,
voor honger en gebrek staan. Dan zullen de massaas moeten opstaan, dan zullen de arbeiders gedwongen zijn het bestuur van de produktie in handen te nemen. Dan zal de
wereldoorlog uit een katestrofe van het socialisme tot een
katestrofe van het kapitalisme worden.
Zo groeiden de nieuwe gedachten op. Als door het optrekken van een mist lag de wereld nu open voor de arbeiders,
met het doel nu klaar zichtbaar, als 00 bereikbare afstand.
De revolutie kwam in zicht. Wat vaak een onwerkelijk en
ver droombeeld had geschenen, werd tastbare werkelijkheid' maar als een scherpe taak, een wereld van harde
strijd. Reeds brak een begin van verzet in de vorm. van st~kingen in de oorlogsindustrieën
onder de arbeiders
m
Duitsland en Frankrijk uit. Spontaan, tegen de leiders en de
partij, wel met geweld onderdrukt, ,maar to~h het begin
van een nieuwe oriëntering. Nieuwe geestdrift kwam op,
een nieuwe geestelijke ontwikkeling bezon.
..
,
De groepen die in de oorlog aan de k.lassestrijd en de gedachte van een proletarische revolutie hadden vastgelrouden en zich als kleine voorhoede van toekomstige massabeweging verzamelden, hadden de gesc~andvlekte naam
van socialisten van zich geworpen. Aanaluitend aan de oude
begintijd van het Kommunistisch Manifest noemden ZlJ zl~h
kommunisten. Weer, als m de begintijd van Marx, stonden
kommunisme als een revolutionaire proletarische, en SOCIalisme als een burger lijke hervormingsbewegina
tegen.ov~r
elkaar; met dit verschil. dat nu de dragers van het SOCIalIsme verbur-zerf.ijkte arbeidersleiders waren, met grote organisaties achter zich.
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Op de zwakste plaatsen van de strijdende imperialistische
fronten braken deze onder de druk. Eerst in Rusland, een
jaar later in Duitsland; en met het ophouden van de oorlog braken in tal van landen strijd- en stakingsbewe~ingen
onder de arbeiders uit. In Rusland waar de revolutie het
Tsarisme had vernietigd, waren de bolsjewisten, vroeger
officieel socialistische partij geheten, aan het roer gekomen.
Zij proklameerden de heerschappij van de arbeidersklasse
en riepen de arbeiders van alle landen tot staking van de
oorlog, tot de wereldrevolutie, tot omverwerping van het
kapitalisme op. Als een schitterend licht straalde de Russische revolutie over de duistere aarde, uit de verwoesting en
de slavernij van de oorlog de weg wijzend naar de toekomst
van het kommunisme. En overal vond haar stem weerkJank,
vooral ook onder de jongeren, overal organiseerden .zich
kleinere of grotere groepen tot kommunistische partijen, terwijl de grote massaas nog aarzelend en ongelovig, onzeker
onder de brede lasterkampanje van de burgerljjke en SOCIalistische pers, in het gevoel van eigen zwakheid zich aan hun
oude organisaties vastklampend, in stille afwachting van
misschien toch, passief bleven.
Het was een nieuwe leer, een nieuw ideeënsysteem, een
nieuwe taktiek, die vanuit Rusland, als leider der wereldrevolutie, als kommunisme gepropageerd werd en met de propagandamacht van een regering (toen iets nieuws) over de wereld uitgestrooid. Z~jberiep zich op de theorie van MarX:-0ver
de klassestrijd der arbeiders als hefboom van de reyol~tIe ~~r
omverwerping van het kapitalisme - en bracht dit uitenlijk
tot erkenning door de stichting van een Marx-Engels-instituut in Moskou, dat zorgvuldig en vol piëteit alle geschriften en tradities van deze voorgangers verzamelde en uitgaf.
De strijd, waartoe zij opriep, was een strijd ~egen het wereldkapitaal, dat vooral in Engeland en Amerika ge~on~entreerd was en alle volkeren in alle werelddelen uitbu itte,
Het was niet enkel een zaak van de industriearbeiders
van
Europa. maar evenzeer' van de onderdrukte volken in. Azië
en de andere koloniale landen. Het was een oorlog, die als
elke oorlog slechts door organisatie, koncentratie van krachten en goede discipline kon gewonnen worden, In de kommunistische partijen, straks tot 3e Internationale verenigd,
die alle beste krachten, die de bekwaamste koppen en vurigste strijders omvatten, was de kerntroeo en generale staf
voor deze oorlog verenigd, Zoals zij in Rusland de macht
had veroverd, zo -moest het ook in andere landen gebeuren,
namelijk doordat de massaas haar vertrouwen en vol~e~, op
haar oproep opstaan en onder haar leiding de kapitahstJsche
regerin.g-en aa~vallen. Waar d~ krisis. de katastrofe vaI?-dhet
kapitalisme dr inat, kan men met wachten tot alle arbei ers
bewuste kommunisten zi.Tng-eworden; dat zou betekenen ~e ,revolutie nog- een mensenleeftijd uitstellen. Dat is ook met
nodig; als de m:;lssaas.slechts overtuigdwo eden, dathet kommunisme de redding IS, en de kommunistische par-tij aan het
roer brengen. zal deze de nieuwe orde tot stand breng-en. Zo
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had ze ook in Rusland gedaan. Daartoe was, tegenover de
algehele toewijding aan de ene zijde, een strikte discipline
nodig van de andere zijde, zowel in de partij van de leden
tegenover de leiders, als daarbuiten van de massaas tegenover de partij. De diktatuur van het proletariaat, waarvan
Marx indertijd had gesproken als overgangstoestsnd,
kon
alleen tot werkelijkheid worden in de vorm van diktatuur
der kommunistische partij als de vertegenwoordiger,
de
leidster van de arbeidersklasse.
Deze vorm van de kommunistische leer toont duidelijk
haar oorsprong uit de Russische omstandigheden,
waar
slechts een zwak begin van industrie en bourgeoisie bestond,
en de kleine nog onontwikkelde arbeidersklasse een verrot
Aziatisch despotisme had omver te 'werpen. Maar in WestEuropa en Amerika stond een talrijke ontwikkelde arbeidersklasse, geschoold door een boog-ontwikkelde industrie,
tegenover een machtige bourgeoisie, die beschikte over alle
hulpbronnen der wereld. Zo is het begrijpelijk dat onder de
kommunistische groepen in het overige Europa deze leer
van partijdiktatuur
en van blinde gehoorzaamheid een sterke tegenstand wekte. Maar zi] hadden geen macht; in Duitsland was de revolutie neergeslagen. Zij werden uit de partij
uitgestoten. Voor hen in de plaats kwamen socialistische
partijgroepen, tot aansluiting gewonnen doordat de K.P.
parlementarisme, deelname aan de verkiezingen en steun
aan de vakverenigingen in haar program opnam, om aan de
heersende opvattingen der arbeiders tegemoet te komen.
Het was ook de bedreiging van het bolsjewistische Rusland
door de kapitalistische overwinnaars in de wereldoorlog, die
de bolsjewistische leiders er toe bracht, steun bij de Westeuropese arbeidersorganisaties
te zoeken, door een in radikale leuzen gehulde opportunistische politiek.
De wereldrevolutie werd zo van een leuze tot een frase.
De Russische leiders stelden zich de wereldrevolutie voor
naar hun eigen ervaring, als een uitbreiding van de Russische revolutie. Zij kenden het kapitalisme alleen zoals het
in Rusland was opgetreden, als een soort koloniaal kapitalisme, als buitenlands kapitaal dat de winsten wegsleept en
het land verarmt. Z~jkenden het kapitalisme niet, zoals men
het in West- Europa en Amerika beleeft, als de grote organiserende macht, die rijkdommen produceert en die de kiemen
van een nieuwe rijkere wereld vormt. Zij kenden niet de
geweldige in de maatschappij zelf wortelende macht van de
bourgeoisie, waartegen alle taktische bekwaamheid van een
gedisciplineerde
partij
van toegewijde
revolutionairen
machteloos is. Zij kenden evenmin de bronnen van kracht,
die in het moderne proletariaat liggen, in de verbinding van
zelfstandige persoonlijkheid en massale organisatie. Het was
dus een onnatuurlijke toestand, dat in de kommunistische
3e Internationale Rusland de leiding nam over de arbeiders
van de grootkapitalistische
landen. Rusland, pas uit Aziatisch-boerse barbaarsheid ontwakend, stond eerst aan het
begin van een industriele ontwikkeling; 'Vi[ est-Europa stond
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aan het einde van een industriele ontwikkeling, vóór het
vraagstuk van de overgang naar een hogere prodÛktiewijze.
In Rusland kende men noch de problemen, noch het denke~ gevoelsleven van de .mo.derne arbeidersklasse, zoals zich
dit onder het grootkapitalisme vormde. Vandaar de grove
vormen van massale la"':!'l~lpropaganda, de primitief-ha 1'~~arse methoden .van partijdiktatun- door middel van geesteIijke en soms fysieke terreur.
. Het we~en v~:n de Russische -revolu~~e komt dan, ook, geZien vanuit AZIe, nog beter te voorschijn, dan gezien vanuit
Europa. Het oude Rusland, als reusachtig volk van 100 milHoen boeren, voor wie hun dorp hun wereld was, voor wie
de staat. slechts een verwijderd despotisme was, van weinig
betekems voor hun boerenbedrijf, had ekonomisch steeds
veel di<:~ter b\1 de Aziatische wereld gestaan dan bij het
b?-rgerhJke Europa. De Russische revolutie was de bevrijding van deze boerenmassa uit de uitbuiting door het Westeu~op.ese kapitaal. Zo werd zij een voorbeeld voor alle
AZIatIsche volken, die direkt in de koloniën of indirekt
onder half onafhankelijke heersers door ditzelfde kapitaal
uitgebuit worden. Het Russische kommunisme stelde zich
dan ook bewust aa~ het hoofd van de bevrijdingsstrijd der
~osterse volken. Z~Jn oproepen tot wereldrevolutie waren
hier .dus oproepen tot strijd tegen het roofzuchtige Westerse,
specI~al het Engelse kapitalisme, om dit van twee zijden
teg~luk te .bestok~~ e.n te verzwakken. En wijd en zijd, in
China en m Perziê, m Br-its- en Nederlands Indië tot in
Afrika toe, vonden zij een echo. Overal vormden zich daar
kommunistische partijen, radik.ale intellektuelen te zamen
~et tegen de. landheren revolterende boeren en in de steden
ZICh m stakingen organiserende koelies en f{tbrieksarbeidus. Voor die honderdmillioenen Aziaten werd het kommun.sme de boodsch~p van .bevr~jding uit hun onderdrukking
en ellende. Want m al die landen was wezen en betekenis
van de str-ijd dezelfde als in Ruslande de baan vrij maken
voor. m®.erne ontwikkeling, voor industrialisering,
soms
(als m China) hand in hand met een opkomende bouraeoisie.
Zo kreeg de trijd van de 3e Internationale nog veel meer,
f~n door de Russische leiding alleen het geval zou zijn, tegeijk met..de taak ook in vele opzichten het karakter van een
burgerlijke revolutie. Vandaar ook de betekenis van de
grote leiders, de taktiek van samenzwering', van aanslagen
en opstanden met overwegende betekenis van wanengeweld.
n daarnaast veel beginselloos opportunisme, alles in volI om~n tegenstelling met het karakter van het moderne proetariaat en de proletarische revolutie. Toch vonden ook
deze zijden weerklank en ingan« bij de Europese en Amerikaanse arbeiders; want zij appelleerden aan de traditie van
de oude burger-lijke
voluties; namen en leuzen uit de
F)'anse, revolutie w<,?rdënopg-eroepen, als de grote krachtige
tijden m teeenstell inz tot de slappe passiviteit van later.
~llar daardoor versterkte ~e in hoge mate de kleinburgerIijke denkwijze b~l de ar-berder-s. Zo werd het partijkommu-
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uisme nog' veel meer een verouderde ideologie, die met een
schijn van krachtige revolutionaire woorden de arbeidersklasse machteloos maakte voor haar werkelijke taak.
Beslissend voor deze ontaarding was echter de ontwikkeling in Rusland zelf. Reeds in 1918-'19, tijdens de eerste grote
oproepen tot wereldrevolutie ter bevrijding van de arbeiders was, wat men in West-Europa niet wist, als eerste stap
in die ontwikkkeling, in de Russische fabrieken de heerschappij van de direkteuren over de arbeiders hersteld. Nog
sterker werd de tegenstelling, toen in de volgende Jaren het
staatskapitalisme vastere vorm kreeg, en in de snelle planmatige ontwikkeling een burokratie van technische en politieke leiders groeide tot een nieuwe heersende klasse, meester over het produktie-apparaat.
Terwijl in de propaganda
nog steeds met "het vaderland der arbeiders" geschermd
werd en de leuze van het kommunisme verkondigd, waren
de arbeiders in Rusland tot een onderworpen uitgebuite
klasse geworden. Evenals tijdens de opkomst van de industrie in West-Europa, een eeuw vroeger, gingen de arbeiders
in het bolsjewistische Rusland gebukt onder lage lon~n,
slechte arbeidsteestanden
en miserabele levensomstandigheden. Maar ze waren bovendien zonder bewegingsvrijheid,
zonder mogelijkheid van eigen organisatie, zonder vrijheid
van meningsuiting, zonder pers, dus zonder kans om ZIch
omhoog te werken door strijd tegen de nieuwe meesters: Het
staatskapitalisme in Rusland betekende voor de arbeiders
een zwaardere slavernij dan het oude kapitalisme in WestEuropa.
Een innerlijke leugen moest dus al het werken van de
kommunistische partijen beheersen. Z~jzelf waren de werktuigen van de Russische staatspolitiek geworden tegenover
de andere regeringen. Wel konden zi] door hun felle woorden van str~j!Jtegen het kapitaal, zo anders dan die yan de tot
gewilfige, dienaren van het kapitaal geworden sociaal demokraten, opstandige massaas, en vooral het opkomende geslacht meeslepen. Te meer daar zij over een grootscheep
apparaat van georganiseerde propagan.da beschikten: ~teunend op grote geldmiddelen. Alles wat III het door krisissen
geteisterde West-Europa, vooral Duitsland, <l:an spontal;ln
verzet in de massaas opkwam, alle revolutionaire geestdrIft
van Jonge strijders wist de K.P. op te vang~n en bij zich in
te lijven, door dit vertoon van grote krachtige leuzen. Ma~r
alleen om het te verspillen in opportunistisch parlementair
geknoei, soms met, soms' tegen andere ~rtüen, in doelloze
en resultaatloze partij-akties, en daarm e steeds weer talloze aanhangers ontnuchterd, teleurgest d en diep ontmoedigd van zich.af te stoten. De leringen, die zu. onder de naam
van Marxisme verbreidde, waren een parodie op het w:erkelijke Marxisme - zoals deze ui~.hoog ontwikkeld kapitalisme en ontwikkelde arbeidersetrijd ontsproten wetenschap
zich verwrongen moest aftekenen in.. de on?er AZIatisch
despotisme gedrukte steppe. Buraeelijk .atheisme was de
kernleer, p ar-tijheer-schappij het doel, blmde g-ehoorzaam-

heid aan de diktatuur van boven hoogste gebod. Het doel
van de propaganda was niet om de arbeiders tot zelfstandig denkende mensen te maken, bekwaam om door eigen in,
zicht hun wereld te bouwen, maar tot gelovige volgelingen,
bereid om de partijleiders tot heerschapp~j te brengen.
Zo ging het licht onder, dat een ogenblik over de wereld
had gestraald, en liet de tallozen die het eerst jubelend hadden begroet, wanhopig achter in de duisternis, nu nog zwarter door de tijdelijke verblinding; óf zich ontmoedigd van
alle strijd afwendend, óf voortworstelend om een nieuwe
uitweg te zoeken. Zoals het uitbreken van de Russische revolutie eerst de krachten van de arbeiders had opgestuwd, zo
is haar verdere ontwikkeling tot staatskapitalisme
onder
partijdiktatuur,
door middel van de door haar beheerste
kommunistische partijen, noodlottig geweest voor de arbeidersbeweging. Al haar aanhangers, die in plaats van het
eigen denkvermogen in te spannen de gemakkelijke weg van
gedachteloos napraten verkozen, die zich in plaats ~.an door
kritisch inzicht door het strovuur van hartstochtelijke leuzen lieten leiden - 'vaak uit machtwellust, om klein leider(je te spelen - hebben daaraan meegewerkt. Zü heeft de
naam van kommunisme geschandvlekt door deze naam, die
voor de arbeiders het hoogste van een toekomstideaal betekende te verbinden aan een despotisch regeringsstelsel
met z~jn'wrede onderdrukkinp;smethoden. Zü heeft aan alle
vijanden van de arbeidersklasse, en daarom van het .kommunisme, gemakkelijke argumente~ en stof tot bestrijding
gegeven. Zij heeft de naam kommunisme ~.ehaat gemaakt ook
b~j talloze arbeiders, die nu ontoegankelijk werden voor de
roepstem van de bevrijding.
In de handen van de kommunistische partij is de gedachte
van het kommunisme van een bezielende idee tot een verderfelijke ideologie geworden. Door in de Jaren van er~:<;te
kapitalistische verwording en verval deze n~am voo~..zich
te gebruiken, belette zij de noodzakelijke nieuwe oriëntering der arbeidersklasse. Door het eigen denken en. de zelfstandige groei van georganiseerd zelfhandelen te onderdrukken, door onderwerping en' slaafsheid in te prenten,
door de beste strijders, zodra zij eigen afwW~~~d oordeel
toonden, uit te werpen en te vervolgen, heeft Z~TIII de paar
dozijn Jaren na de wereldoorlog alle groei van een werkeIijke zelfstandige arbeidersmacht
verhinderd.
Door de
zwakte en ondeugd der onzelfstandigheI~. aan te kweken,
die de arbeiders moeten afschudden om vrn te kunnen w?rden, is zij tot hun ergste vijand geworden. Z~jheeft hun mzicht verduisterd en hun gevoelsleven vergiftigd door alle
voor een revolutionaire arbeidersstrijd natuurlijk en nood2':lkel~jke impulsen om te buigen tot hun tegendeel. ~et
nieuwe inzicht van eigen denken tot het napraten van klmkende leuzen, tot geloven op gezag. De eenheid van handelen en de discipline tegenover de gemeenschap tot een gedachteloos gehoorzamen aan bevelen van boven. De sterke
op kritisch inzich't gefundeerde overtuiging tot blind fana-
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tisme. De .geestelÜke strijd van klassegenoten, nodig om tot
v~rheldermg te ~omen.' tot redeloze partijhaat en par-tijstr-ijd.
Z~Theeft de arbeiders mgeprent de par-tij boven de klasse te
Zien e~ te stellen, hun klassegenoten als vijanden te beschouwen, die onderworpen of onschadeljjk gemaakt moeten worden. Vaak met fysiek gewe~d van daartoe gevormde gewapende strijdgroepen, voor WIe liet kommunisme uit nieLveel
anders bestond dan op bevel van hun leiders de vijanden
van deze leiders, zelfstandig denkende arbeiders, de hersens m te slaan, en met konkurrerende andere partijgroep~n, voora~ nationalistische, in straatgevechten te bakkeleien. En die dus, toen deze anderen de sterksten bleken, in
groot getal naar de andere zijde overliepen. Door haar aktie
en praktijk heeft de kommunistische partij in hoge mate
meegewerkt om de zegepraal van de fascistische diktatuur
voor te bereiden.
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De arbeidersbeweging vertoont het beeld van wisselingen
yan opgang en neergang, van nu eens geestdriftige ontplooimg va~ kracht, en. dan w:eer inzinking tot algehele machteloosheid. En de mismoedige vraag moet bij menig arbeider
opkomen, of met alle inspanning en opoffering van de besten
van zun klasse vruchteloos is geweest, als zij toch tot niet
andérs dan tot een diepere en onverbrekelijke slavernij leidde. Men m?et zich dus met ernst de vraag voorleggen,
waardoor dit zo moest komen. Doordat de arbeiders nog te
zwak waren; zeker. Maar waarom dan niet een geleidelijk
en gestadig groeien; waarom leken ze soms zoveel zwakker
soms zoveel sterker dan ze in diepste wezen waren· van~
waar telkens die zware terugval?
'
I~ de mense~massaas die de klasse vormen groeien-geleidelijk de werkingen en krachten, die door de maatschappij,
door wat Z~T ondergaan en beleven, gewekt worden; maar, in
bedwang gehouden door de druk van boven, bljjven deze
onbewust, In het onderbewustzijn verborgen. Totdat zij, tot
bewustzijn gewekt, tot geestelijke krachten worden· tot de
potentiële, mogelijke, sluimerende kracht tot een ~ktuele,
werkende kracht wordt door de bezieling van een idee· tot
de vonk, die in hen smeult, tot een brandend vuur w~rdt.
Het IS bekend, dat de mens in kritieke ozenb lik.ken in staat
is tot Iichamelijke inspanning boven zjj~ normale kunnen,
~anneer een Impuls van volstrekt dwingende kracht hem
IJ?-hoogste spanning geheel op de taak van het ogenblik
richt. Zo kunnen ook in de maatschappij in kritieke tijden
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de ontzag lijke weerstanden van het ogenblik slechts overwonnen worden door de hoogste spanning, de geestdrift van
allen meeslepende ideeën. Hebben deze hun noodzaak en
kracht aldus getoond, dan zetten zij zich vast als beproefde
hoogste waarheden. Zü verstarren tot vermeende absolute
en eeuwige waarheden; zij worden tot ideologieën, die blind
maken voor nieuwe omstandigheden en nieuwe taken. En
daarmee begint de neergang.
Het antwoord op de gestelde. vraag moet dus luiden: dit
is de werking van de menselijke geest,. dat hoogsté vermogen, dat de mens boven de dieren verheft. Het ligt in de natuur van de menselijke geest om aan datgene, wat hij uit de
ervaring van een stuk werkelijkheid als algemene waarheid,
of in bepaalde tijdsomstandigheden als het algemeen doelmatige en goede heeft erkend, een volstrekt algemene geldigheid, altijd en overal toe te kennen. De geest is het
orgaan van het algemene; uit de veelheid en verwarring
der verschijnselen zoekt hij de regel, het algemene, het wezenlijke, dat dan zijn handelen bepaalt. Maar als hij daarbij "
de beperktheid van zijn werkelijke ervaring vergeet, vervalt hij in dwaling en wordt naderhand door de werkelijkheid vaak gevoelig op de vingers getikt. Dwaling is niet het
tegendeel van waarHeid; zi] is beperkte waarheid waaraan
ten onrechte een te wijde algemene geldigheid wordt toegekend. Slecht is niet het tegendeel van goed; het is wat goed
was in andere omstandigheden, toegepast daar waar het
niet paste.
Dit betekent, dat men de relativiteit der dingen moet zien
en aanvaarden, dat men moet leren te strijden voor waarheden die men weet dat geen absolute waarheden zijn, en
zijn volle kracht te geven voor noodzakelijkheden van tijdeIijke aard. Dat men moet leren om, zonder in blinde illusies
te vervallen, de volle geestdrift aan de tijdelijke taak te wijden, In de tijdelijke taak ligt trouwens telkens de beslissing
voor een gehele toekomst.
Dit g dt ook voor de komende tijden van strijd, De klassen worden daar gedreven door de onmiddellijke noodzakelijkheden van handelen, toegerust met de kennis, die zi] uit
hun levenservaring kregen. In wezen en kern is de taak van
de arbeidersklasse een eenvoudig praktisch vraagstuk, het
zelf ter hand nemen van de maatschappelijke produktie, de
organisatie van de arbeid. Hoe kan daar twijfel ontstaan?
Maar deze eenvoudige taak is verbonden met een gehele
wereld. Het is het bouwen van een nieuwe wereld; en deze
moet eerst als gedachte en wil aanwezig zijn voor ze tot
scheppende daad kan worden. Reusachtige weerstanden
moeten overwonnen worden, geweldig is de macht van de
vijand, stoffel ijke macht verbonden met geestelüke macht.
De oude ideologieën drukken zwaar op "de hersenen der
mensen en bepalen hun denken nog sterk, ook als dit al
door de nieuwe gedachten in beweging wordt gebracht. Dan
worden de doeleinden nauw en beperkt gezien, dan worden
de nieuwe leuzen als geloof aanvaard, en dan belemmeren
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illusies het doelmatig handelen. Bijna altijd waren de nederlagen in vroegere arbeîdersstrjjd het gevolg van illusies,
illusies over een snelle afdoende overwinning,
over de
zwakte van de vijand, over de waarde van 'halve maatregelen, over de echtheid van mooie woorden van vrede en eenheid. En waar een instinktief wantrouwen terecht optrad,
werd dan soms gepoogd - natuurlijk vergeefs - door uiterlijk harde en wrede middelen het gemis aan innerlijke
kracht en zekerheid op te heffen.
Hier ligt de betekenis van kennis en inzicht bij de arbeiders. De. geestelijke ontwikkeling is de belangrijkste faktor
voor het tot macht komen van het proletariaat. De proletarische revolutie is niet het produkt van ruwe fysieke kracht;
zij is een overwinning van de geest. Z~jwordt door de massale kracht der arbeiders tot stand gebracht; maar deze
kracht is een geestelijke kracht. Niet omdat zij sterke vuisten hebben, zullen de arbeiders winnen - die laten zich 0
zo gemakkelijk leiden door een slimmer verstand, verschalken door Iistig bedrog en tegen>de eigen zaak richten. Ook
niet enkel omdat zij de massa, de meerderheid zijn ; want
onwetend en dus ongeorganiseerd is deze meerderheid machteloos tegenover een goed georganiseerde doelbewuste en
bekwame minderheid. Maar alleen, doordat deze meerderheid door sterke morele en intellektuele kracht boven de
macht van de heersers uitgroeit. Elke grote revolutie in
vroegere tijden kon slechts zegevieren, doordat nieuwe
geestelnke krachten in de massaas opgroeiden.
Brute
domme kracht kan alleen vernielen. Maar revoluties
zijn nieuwe opbouw, gedragen
door nieuwe organisatievormen en nieuwe gedachten. Revoluties zijn de konstruktieve tijdperken in de evolutie van de mensheid. En
meer nog dan alle vroegere revoluties zal de omkering, die
de arbeiders tot meester van de maatschappij maakt, die de
opbouw is van een wereldomvattende arbeidsorganisatie, de
hoogste eisen aan geest en moraal stellen.
De heersende klasse, die dat ook wel weet, of·ten minste
instinktief voelt, doet haar best om de massaas niet tot dat
inzicht te laten komen: daarbij gesteund door de uiterlijke
onverschilligheid bij deze massaas zelf. Hier treedt dus het
probleem op, hoe dan ooit een revolutie slagen kan, als haar
noodzakelijke voorwaarden te voren onderdrukt worden.
Het antwoord Iigt in de wisselwerking van daad en gedachte, d.i. in de revolutionaire zelfopvoeding der massaas.
In den beginne, zegt men, was de daad. Dat wil niet zegg-en dat er niets aan vooraf ging. Voortdurend werkten op
de mens, buiten wat zijn onmiddellijke handelen bepaalde,
verdere indrukken van zijn leven en omgeving in, dus maatschappelijke
achten. Zij werden opgestapeld en opgeborgen in zijn onderbewustzijn, omdat ze nop; niet, praktisch
bruikbaar waren of ongelegenheid zouden geven, dus de
wil nog niet mog-en bepalen. Maar ze brengen spanningen,
meestal onderdrukt door gewoonte of door instinktief g-evoel
van machteloosheid, soms ook door krachtig zelfbedwang.
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Tot ze te sterk worden, tot door omstandigheden de spanning
te groot wordt en losbarst In de' daad. Deze daad is niet Tan
te voren overlegd en, hoezeer ook door knagende strijd in
het binnenste voorafgegaan, niet bewust uit kennis en
inzicht besloten; hij ~prin~t spontaan op uit de krachten diep
in het onderbewustzijn, die ZIch meester maken over de wil.
Hij komt als verrassing, ook voor de persoon zelf. In de daad
openbaart de mens z~~h plotseling. aan zichzelf; hie,.r wordt
hij zich bewust wat hij kan, en-nooit gedacht had te kunnen.
En nu tracht hij zich rekenschap te p;even van zijn motieven.
Nu komt het bewuste denken over oorzaken en verdere p;a.-:volgen. Want de daad zelf heeft nieuw inzicht gegeven,
heeft geopenbaard wat te voren niet als zodanig bekend
was; nu moet men durven denken wat te voren wegens de
konsekwenties niet gedurfd was. Dus: de daad gaat vooraf,
omdat hij uit de krachten van het onderbewustzijn ontspringt; door de daad worden deze in het bewustzijn getrokken, en worden uitgangspunt van bewuste overleggingen
en verdere handelingen.
Zoals met de enkele mens, is het ook met de klasse. Niet
enkel omdat dit bij al de afzonderlijke arbeiders ongeveer
op dezelfde manier gebeurt; maar bovendien geldt dit voor
de klasse nog in andere en sterkere mate. Want de klassekrachten, de krachten van gemeenschap die in ieder opgroeien, worden door hem wel in zich zelf vaag gevoeld,
maar niet in anderen geweten. Vandaar vooral het gevoel
van machteloosheid, en de onderdrukking
van gemeenschapsgevoelens uit zelfbehoud. Totdat de noodzaak van
verzet zo groot wordt, dat het uitbarst, eerst bij kleinere
groepen, waar de spanning het sterkst was, tot aan het punt
van breken, en dan overslaande op grotere massaas. Dit is
niet een meeslepen alleen, niet een gedachteloos meelopen
uit volgzaamheid of nabootsmg, zoals burger-lijke schrijvers
het zo graag in hun zogenaamde psychologie der massa
voorstellen. Het is de ontdekking bij ieder, hoe sterk in de
andere reeds de krachten tot uiting komen, die hij in zichzelf voelt; het is de bewustwording dat het klassekrachten
zijn, massale krachten, berustend op het steunen op elkaar,
op solidariteit door gemeenschapsgevoel. Zo was het al in
de revoluties van de bourgeoisie, als de burgers bij het uitbreken van de eerste grote bewegingen bemerkten dat zi]
een massa waren, gelijkgestemd, met gelijke wil bezield, en
dat zij op elkaar konden steunen; en zo met moed en durf
hun eisen stelden. Zo is het in nop; veel hogere graad bij de
arbeiders, waar de solidariteit, de klasse-eenheid de eerste
voorwaarde is voor al hun slagen, de grondslag moet zijn
van al hun denken en voelen.
Er moet dan natuur-lijk een overeenkomstigheid in gev.?elens, een gemeenschappelijkheid van gedachten, een gelijkheid van wil bij hen allen aanwezig zijn, uitgedrukt meestal
in zeer alp;emene door korte leuzen aangegeven doeleinden;
en opgegroeid uit hun gel~jke levenservaring, en uit propaganda van daarop afgestemde ideeën. Zo in 1871 bij de handf6
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werkers, arbeiders en kleine burg-ers van Parijs het alg-emeI!-e.bew ustzijn, dat .tt:genover de rijke uitbuitende bourgeoisie ZIJhun lot pol itiek zelf in de hand moesten nemen
als "c~mm.l!ne". Zo .in 1918 in Duitsland het algemeen be~
wustZ]J~ b~Tde arbeiders, dat nu socialisme, organisatie van
de arbeid, een einde aan de uitbuiting moest maken. Daardoor kon de revolutionaire daad als een g-root historisch feit
oprjjzen, Maa!, de beperktheid van dat bewustzijn bepaalde
de beperktheid van de daad, kiem van terugslag en latere
nederlaag. In 1871 was het het enkel-politieke karakter, het
gemis aa:r;tbesef van de noodzaak van sterke ekonomische
organ.~satIe, gevol~. van de nog kleinkapitalistische
hoofdzakelijk tot Parijs beperkte
industriële
ontwikkeling.
In .~918 was het het geloof dat socialisme, organisatie en
st:~Tdkracht van boven. moesten komen, van de partij, de
leiders. Eerst wanneer m de arbeiders het besef, zij het ook
vaag in het eerst, aanwezig is, dat zij alles zelf moeten doen
da~.de organisatie van de arbeid door henzelf, van de be~
drijven UIt, geschapen moet worden, zal hun daad het begin
ZIJn van een meuwe, krachtige ontwikkeling.
Dit besef wakker te roepen is de voornaamste taak van
de propaganda, die uitgaat van de enkelen en de kleine
g:~oe~~~,bij wie het het eerst tot klaarheid kwam. Zo moeilijk Z~Tm het begin m~!S zijn.rzo vruchtbaar zal ze zijn, omdat ~ geheel m de I~Tnvan de eigen levenservaring der
arbeiders Iigt. Dan zal deze gedachte als een vlam in de
massaas inslaan, en richting aan hun eerste daden geven.
iWaar; door, welke achter-lijke politieke en ekonomische omsta:r;tdigheden ook, dit besef ontbreekt, daar zal de outwikkelmg nog vele moeijijke.re op- en neergangen moeten doormaken.
Zo is de daad het begin. Maar ook niet meer dan het begin.
Het eigen lijke werk ~oet dan nog komen; de weg is alleen
no~ maar geopend, emge beletselen en slagbomen zijn opgeruimd. Het scheppende werk van de revolutie, de nieuwe
organisatie en opbouw zet nu alle krachten der massaas in
bewegmg. Nu valt de onverschilligheid van hen af die een
vorm van afwe.er was t.~gen eisen, waarvoor ze nog' niet rijp
wa.:en..Nu begint een tijdperk van de meest intensieve geestelijke mspannmg en ontwikkeling. Want nu staan de arbeiders voor een eindeloze reeks van vraagstukken en moeilijkheden, die alle opgelost moeten worden. Vraagstukken van
eigen orgamsatIe met alleen, maa! vooral ook van str-ijd
tegen de nog heersende klasse. Daartoe speciaal moeten
de oude ideologieën overwonnen worden en nieuwe ontmaskerd, door ze tot hun stoffel ijke kern van klassebelang-en
terug te brengen. Elke onwetendheid elke illusie over weze.n, bed?eling en kracht van de tegen~tander wreekt zich in
mislukkmg, nederlaag en nieuwe onvrijheid. Al de -ervaring
van vroegere ontwikkeling en strijd, samengevat in theorie
en geschiedenis, is nu nodig. Maar nog ruee.r het vrije werken van alle nu gewekte en in aktie gebrachte denkkracht,
het scheppende denken van alle zich nu in de strijd wer166

pende frisse hersenen.
Het inzicht, dat de arbeiders in hun strijd en opbouw
nodig hebben, kan niet verworven worden door opvoeding
doo een gilde van reeds wetenden, door het van buiten
af ingieten van kennis aan passieve onwetenden. Het is
alleen door zelfopvoeding te krijgen, door eigen aktiviteit.
die de hersenen inspant in felle begeerte, die zoekt aan alle
kanten naar de kennis, die ze voelt nodig te hebben. Het zou
heel gemakkelijk zijn voor de .arbeiders, als ze de waarheid alleen maar behoefden te aanvaarden van hen die het
weten. Maar de waarheid die ze nodig nebben is nergens in
de wereld buiten hen te vinden; zij moeten die zelf en in
zichzelf opbouwen. Ook al wat hier gegeven wordt, maakt
er geen aanspraak op de definitieve waarheid te zijn, die
men slechts in zich behoeft op te nemen. Het is een geheel
van opvattingen, uit oplettende ondervinding van maatschappij en arbeidersstrijd verworven, en samengesteld om
ook anderen tot nadenken te brengen over de vraagstukken
van arbeid en wereld. Er zijn honderden denkers bekwaam
om nieuwe gezichtspunten te openen, er zijn duizenden
intelligente arbeiders, die door hun praktische kennis, als
ze er maar eerst hun aandacht op richten, beter en vollediger denkbeelden over de organisatie van hun strijd en hun
arbeid kunnen vormen. Wat hier geschreven is, moge de
vonk zijn, die de vlam in hun geest ontsteekt.
Er zijn groepen en partijen, die voorgeven in het uitsluitende bezit van de waarheid te zijn, en de arbeiders door
hun propaganda daarvoor trachten te winnen. Door moreele
en, waar zij er de macht toe hebben, ook door andere dwang
trachten ze hun leer aan de massaas op te dringen, onder
uitsluiting van alle andere denkbeelden, die dan, om gedachteloze gevoelsreakties uit te lokken, met gehate namen
als reaktionair, anarchistisch, kapitalistisch, burgerhjk, fascistisch betiteld worden. Het is wel duidelijk, dat eenzijdige
lering van één bepaalde richting alleen geschikt is, en ook
bedoeld is, om gehoorzame' volgelingen te kweken, dus een
nieuwe slavernij voor te bereiden. Zelfbevrijding van de
werkende massaas sluit in zich: zelf denken, zelf weten,
door eigen geestelijke inspanning zelf leren onderscheiden
wat waar is en goed. De hersenen inspannen is nog zwaarder en vermoeiender dan de spieren inspannen; ma~r het
moet gebeuren, want de hersenen regeren over de sprer en ;
indien .niet de eigene, dan vreemde.
Onbeperkte vzijheid van diskussie is derhalve de lt:vensvoorwaarde voor de strijd der arbeiders. Deze vrijheid beperken, de persvrijheid aan banden leggen, betekent de
arbeiders verhinderen zich dat inzicht e verwerven, dat ze
voor hun bevrijding nodig hebben. Elk oud despotisme, elke
moderne diktatuur beg-on met deze vrijheid te ~.ePt:rk~n of
te onderdrukken;
elke beperking- van deze vr ijhe.id IS de
eerste stap op de weg- om de arbeiders weer onder het j uk
te brengen. Het heet dan wel, dat de arbeiders tegen de
laster, het gif en de verleiding van vijandige propag-anda
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beschermd moeten worden of zichzelf moeten beschermen.
Alsof zorgvuldige beschutting tegen kwade invloeden, door
een geestelijk voogdijschap, iemand stalen kan en bekwaam
maken om ze te overwinnen! Juist omgekeerd moet het
leren kennen van andere denkbeelden. ook die van vijanden, uit de eerste hand, verhelderend werken, omdat het de
hersenen tot groter inspanning van nadenken
prikkelt.
'IVV aar ook de vijanden zich als vrienden vermommen en
iedere richting de andere als een gevaar voor de klasse
beschouwt, wie zal daar moeten beslissen? De arbeiders
zelf, ongetwijfeld: zij zullen ook hierin hun weg moeten
vinden. Maar de arbeiders van vandaag zouden geneIgd
kunnen zijn, in eer-lijke overtuiging denkbeelden als schadelijk te veroordelen, die mogelijk de grondslag voor latere
vooruitgang vormen. Slechts door open. te staan voor alles
wat de wereld aan ideeën doet opgroeien, door met eigen
hersenarbeid te vergelüken en te kiezen kan de arbeidersklasse die geestelijke superioriteit kr~Tgen, die nodig IS om
het kapitalisme te overwinnen.
Men stelt zich gaarne voor, dat de massaas dán, ontwaakt
uit de verblinding van de 1~tden van slaafsheid, gegrepen
. door de nieuwe gedachten, allen bezield door eenzelfde wil,
geleid door hetzelfde inzicht, eensgezind en zonder aarzelen
hun weg zullen vinden. De geschiedenis van alle grote omkeringen in alle tijden leert, dat het zeker gehee.l. anders
zal zijn, Elke revolutie was een tijd van koortsachtige geestelijke aktiviteit; bij honderden verschenen de politieke geschriften kranten en brochures, als de Instrumenten van
zelfopvo~ding voor de massaas. In de revolutie, die de
arbeidersklasse tot meester van de wereld zal maken, zal
het niet anders zijn. De geschiedenis leert, dat bij zulk o~twaken de grootste verscheideI?-hei~ van nieuwe gedacl~te~ In
verschillende mensen opg.roert, die alle de nieuwe UlJzIChten weerspiegelen, en min of meer zuiver. maar verschillend, de nieuwe behoeften tot uitdrukking brengen., Het is
als een zwervend zoeken van de mensheid naar het nog
onbekende, een spiedend verkennen van de J?-ie.uwewegen,
een opspri:p.gen van denkbeelden, worstelend In Ieders geest;
en in onderlinge strijd, En slechts UIt deze spontane opbloei
van geestelijke aktiviteit kri~talliseren ~ICh de .~rot~ doelmatige ideeën, die de waarhei d van de meuw.e t~TdUItdrukken. Alleen uit deze worsteling kunnen de inzichten naar
boven komen steeds meer als een helder licht de massaas
vervullen en 'hen voortstuwen. die voor hun striid en hun
taak nodig zijn. In elk van- deze gedac~.tf;?nzit een groot of
een klein stuk waarheid. Zo aanlokkelijk op het eerste ~~zicht de illusie mag schijnen, dat de gehele klasse dadeliik
de juiste waarheid in zich opneemt, van hen, die het we~en
of menen te weten, en ze toepast in voortdurend ~ensgezInd
handelen: het is niet mogefijk, En het zou, indien kuns.tmatig geprobeer~, ook niet g<?~dzijn . Alleen ~at ZlJ zelf In
moeite en str-ijd Uitdenkt, belclijft. Wat zl.!doet In haar eerste
eensgezinde grote daden, handelende UIt wat reeds als ge168

meenschappelijk maar vaag doel in haar leeft. is door het
neerwerpen va~ de oude heerschappij de baan vrij maken
voor deze ontwikkehng van gedachte en verdere daad.
Dit betekent, dat die grote tijden van eerste overwinning
tegelijk vervuld' zullen zijn van het gedruis van partijstrijd.
Vanzelf, automatisch, zullen degenen, die gelijke denkbeelden hebben, zich samenvoegen om deze zuiverder te ontwikkelen, om hun waarheid te verbreiden, om er voor te
str-ijden en ze te propageren. Maar aeze partijen - of diskussiegroepen of propagandabonden of hoe men ze noemen
mag - dragen dan een geheel ander karakter dan de partijo.~ganisaties uit de achter ons liggende tijd. In het burgerIijk parlementarisme waren deze de dragers van de strijdende klassebelangen ; in de opkomende arbeidersbeweging
waren zij groepen, die de leiding van de klasse namen. Nu
kunnen zij niet .. anders zijn. da~ organisaties van opinie,
bonden van gelijk inzicht, die ZICh dus nooit in de plaats
van de klasse kunnen stellen. Zij kunnen zich niet meer verbeelden en <ran.matigen, als in vroegere tijd, de organen, de
vertegenwoordigers, de leiders van de klasse te zijn in haar
naam te handelen, om haar ten slotte te beheers~n. Hun
strijd is niet meer een strijd om macht, maar om inzicht. De
klasse heeft haar eigen organen gevonden, door welke zii
zelf handelt: de Bedrijfsorganisatie, de radenorganisatié:
Deze vormen de arbeidersklasse zelf; deze moeten handelend optreden, deze hebben te besluiten op elk ogenblik,
wat gedaan moet worden. Alle gelijkgenichte en verschillende en j:egengestelde opvattingen, ook die welke door
zulke partijen en richtingen gepropageerd en verdedigd
worden, moeten daar, in bedriifs- en radenvergadering tot
een resultaat, een besluit, een daad komen van eensgezind
handelen. Zolang de gedachten vaag en verward zijn, zal
het besluit aarzelend en de daad zwak zijn. De belangrijke
taak van zulke richtingsorganisaties is: de opgroeiende gedachten zo te formuleren en duidelijk te maken, dus de
geestelijke krachten zo te ordenen en te organiseren, dat zij
bruikbare werktuigen voor de klasse worden. Daarmee
worden ze vruchtbaar voor nieuwe daden. Zo zal de ontwikkeling van de arbeidersrevolutie
een voortdurende wisselwerking zijn, elkaar voortstuwend, van gedachte en daad.
Dit zal niet enkel een tijdelijke veelsoortigheid van eedachtenleven zijn, die als een tijd van zoeken en verwarring
gaandeweg, als de strijd gewonnen is, moet plaats maken
voor steeds grotere gelijkheid. Wel zullen de verschillende
beperktheden van opvating, die uit de oude wereld uit de
beperkte verschillendheid van arbeidsmilieu overbleven verschillend voor arbeiders uit kleinbedrijf en uit gr ootbedrijf, voor die uit de stad of van liet Iand, voor boeren of
ingenieurs - alleen in de eerste tijden tegenstellingen,
moeilijke wrijvingen en vaak ook zware stnijd geven. Met
de voortgang van de omwenteling, de groei van de eenheid,
de opbouw van de organisatie worden zij gaandeweg overwonnen. Maar ook daarna zullen de levensomstandigheden
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en de arbeidsmilieus de grootste verscheidenheid tonen· en
daaruit moet dan een r-ijke verscheidenheid van ~edachtenleven komen. Alles wat in de oude kapitalistische wereld
een doodse eenvormigheid in geestesleven bi] grote groepen
en klassen bewerkte - de beperkte opleiding, de beperkte
taak, altijd op hetzelfde onderdeel starend, dezelfde handgrepen herhalende, in dezelfde routine geklemd, het gehele
leyen door, én de uitputtende lange arbeidsduur, die. geen
frisse kracht voor nieuwe goedachten laat - is dan weggevallen. Dan eerst kan de menselijke geest opbloeien.
Hier ligt ook de grote tegenstelling tussen organisatie van
boven af, vanuit één centraal gezag, door dwang opgelegd,
en organisatie van onder op, door samenwerking van vrije
producenten. In het eerste geval bestaat de organisatie in
zoveel mogelijk eenvormige regeling van alle onderdelen;
door eenzelfde voorschrift voor allen moet men de maatschappij overal gelijk laten lopen, anders zou het vanuit
één centrum niet te overzien en te regelen zijn. In het
andere geval werkt het duizendvoudig initiatief van over
hun werk denkende mensen induizenden werkplaatsen, die
zich in voortdurend overleg met elkaar, aanpassing aan
elkaar, en overname van elkaar tot de meest doelmatige
organisatie samenvoegen. Hun werk is duizendvoudig verscheiden, en allen trachten in praktisch vernuft, in wetenschappelijk nadenken, in kunstzinnige
verbeelding,
het
steeds doelmatiger, volkomener en schoner te maken. Wat
zij allen gemeen hebben, het nieuwe· overzien van het geheel, de wijde blik over de maatschapnij als eenheid van
produktie, brengt de organisatorische samenhang van al hun
arbeid. De revolutie was ook niet anders dan dit maatschappelijk inzicht toepassen op de praktijk der produktie.
Het geestelijk leven is de reflex en tegelijk de impuls van
de arbeidsverhoudingen.
Onder centrale gezagsregeling
moet ook het geestelijk leven, van boven in één heersende
richting geleid, tot eenvormigheid verarmen. In de wereld
van' vrije werkers moet het geestelijk leven zich evenals de
arbeid ontplooien in schitterende veelzijdigheid. De geesteIijke aanleg der mensen, omdat zij oneindig rijk is, is ook
oneindig verscheiden. De wereld is zo oneindig rijk en veelz~jdïg, dat niemand haar op dezelfde wiize en in al haar
details in zijn werk kan beleven en in zich opnemen. Het
geestelijk leven dat uit die twee bronnen, aanleg en maatschappelijke inwerking ontspringt, moet dan een nog r~jkere
veelzijdigheid k rijgen, De onderlinge inwerking van gedachtenleven en arbeidsproces wordt ook onmiddel lijker
en vollediger; ze worden tot twee zijden van eenzelfde betrekking tussen mens en wereld. Met de vroegere dwang,
die ze terug hield tot ze moesten losbarsten, vallen ook de
spanningen weg. Ze treedt in de plaats van de wisselwerking steeds meer de eenheid van gedachte en daad. ,
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Kennis van de tegenstander, van zijn hulpbronnen en zijn
machtmiddelen zowel als van zijn zwakheid is een eerste
eis van elke strijd, Ziet en voelt men alleen' de ontplooide
macht van de heersende klasse dagelijks in zijn schijnbaar
onaan~astbare kracht, dan kan dat een gevoel van moedeloosheid wekken, dat voor de strijd terugdeinst. Omgekeerd
worden, als de arbeiders een sukses behalen, of alleen maar
ZIChvan hun organisatiekracht bewust worden, maar al te
vaa~ de diepere bronnen van 's vijands macht onderschat,
.en IS ee;n nederlaag met zwaarder druk het gevolg. Het is
dus nodig na te gaan, hoe met de ontwikkeling van het kapItalIsme:: met de omvorming van de wereld, en met de terugwerkt g ook van de str-ijd der arbeiders, de heersende
klasse van nu zich heeft gevormd die de arbeiders willen
zij hun vrijheid kunnen vestigen, z~llen moeten over~innen.
Deze ontwikkeling was in 'verschillende landen verschil- •
lend. En nu staan wel de arbeiders van elk land direkt
enkel tegenover hun eigen bourgeoisie, en het zou dus voldoende kunnen Iijken deze te kennen. Maar juist nu groeien
de heersende klassen van alle landen en werelddelen steeds
meer tot e~~ wereldgeheel, zij het ook van verbitterd vechte~de koalifies, samen; in geen land geldt meer, dat de arbeiders alleen met hun eigen bourgeoisie hebben te rekenen en ,~f te rekenen. De arbeidersklasse zelf, zodra zi] tot
werkelijko str ijd komt, voelt zich onmiddellijk als een internationale eenheid. Zij heeft de heersende klassen van
alle Iauden tegenover zich, heeft met allen te maken. Het is
dus nodig ze alle te kennen, ook al omdat de ontwilcke'lingsgang van de een licht werpt op de latere vormen van de
ander.
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