Chronologie 1871 - 1940

1871 De Frans-Duitse oorlog eindigt met een overwinning voor Duitsland, dat een keizerrijk wordt. Commune van Parijs. Karl Marx, La

Guerre civile en France.
1872 Het Vijfde Congres van de Eerste Internationale te Den Haag
leidt tot een scheuring in deze organisatie, waarvan de marxistische
vleugel spoedig zal ophouden te bestaan.
1873 Geboorte van Anton Pannekoek (Vaassen, 2 januari 1873)
1875 Op het verenigingscongres van de Duitse sociaaldemocratie in
Gotha wordt de Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) opgericht. Marx' kritiek op het program wordt door de partijleiding
verzwegen en pas in 1891 gepubliceerd.
1878 Friedrich Engels, Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft. 'Sozialistengesetz' in Duitsland; de SPD staat buiten de wet,
maar mag aan de verkiezingen blijven deelnemen.
1881 In Nederland wordt het Sociaal-Democratisch
gericht.

Verbond op-

1883 Dood van Marx.
1884 Engels, Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des

Staats.
1886 De American Federation ofLabor (AFL) opgericht.
1889 Stichtingscongres van de Tweede Internationale te Parijs.
1890 Het 'Sozialistengesetz' ingetrokken.
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1891 Op het SPD-Congres te Erfurt wordt een nieuw marxistisch
program geformuleerd; de linkervleugel (de 'Jungen ') uit de partij
gezet.
1893 Engels, Die Entwicklung
Wissenschaft.

des Sozialismus von der Utopie zur

1894 Te Deventer wordt de Sociaal-Democratische
(SDAP) opgericht.

de debatten over de massa-actie zich toe. In de Verenigde Staten wordt
de IWW(Industrial Workers ofthe World) opgericht.
1906 Rosa Luxemburg, Massenstreik, Partei und Gewerkschaften.
Pannekoek, Ethik und Sozialismus en Umwälzungen im Zukunftsstaat. Pannekoek wordt leraar aan de Partijschool van de SPD, eerst te
Berlijn, later te Bremen.

Arbeiders Partij
1907 De linkervleugel van de SDAP geeft het blad de Tribune uit.

1895 Dood van Engels.
1896 Op het Congres te Londen wordt de anarchistische vleugel uit de
Tweede Internationale gestoten.

1908 Pannekoek werkt mee aan de Bremer Bürgerzeitung, een van de
belangrijkste organen van de linkervleugel in de SPD; hij zal hierin
talrijke artikelen publiceren.

Ar-

1909 De 'Tribunisten', waartoe ook Pannekoek behoort, worden uit
de SDAP gezet en richten de Sociaal-Democratische Partij (SDP) op.
Pannekoek,Die taktische Differenzen in der Arbeiterbewegung.

Aufgaben der Sozialdemokratie.

1899 Eduard Bernstein, Die Voraussetzungen des Sozialismus und die
Rosa Luxemburg, Sozialreform oder
Revolution?

1912 Nieuwe stakingsgolf in Duitsland. Pannekoek debatteert in Die
Neue Zeit met Karl Kautsky over de rol van de partij, de massa-actie en
het parlementarisme.

1902 Pannekoek wordt lid van de SDAP; hij publiceert van nu af
regelmatig in de Nieuwe Tijd.

1913 Dood van August Bebel. Rosa Luxemburg, Die Akkumulation
des Kapitals.

1902 Vladirnir Lenin, Wat te doen? Pannekoek promoveert na zijn
studie te Leiden tot doctor in de sterrenkunde.

1914 De Eerste Wereldoorlog breekt uit (juli), Pannekoek moet naar
Nederland terugkeren, waar hij leraar wordt in achtereenvolgens Helmond, Hoorn en Bussum. De SPD stemt vóór de oorlogsbegroting, de
sociaaldemocratische Freie Gewerkschaften kondigen een politiek van
'godsvrede' af (augustus). De Tweede Internationale stort ineen. Karl
Liebknecht stemt als eerste tegen de oorlogskredieten en publiceert de
eerste van de Spartakusbriefe (december).

1898 Stichtingscongres van de Russische Sociaal-Democratische
beiders Partij (RSDAP) te Minsk.

1903 Spoorwegstaking in Nederland, gevolgd door een algemene staking tegen de 'worgwetten' . Op het Tweede Congres van de RSDAP in
Brussel en Londen voltrekt zich de scheiding tussen bolsjewiki en
mensjewiki.
1904 Rosa Luxemburg,
demokratie.

Organisationsfragen der russischen Sozial-

1905 Revolutie in Rusland: voor het eerst in de geschiedenis treden de
arbeidersraden op. Stakingsvolgen in Duitsland. Binnen de SPD spitsen
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1915 Rosa Luxemburg gearresteerd (februari); zij blijft een vol jaar
gevangen. Otto Rühle en Karl Liebknecht stemmen tegen de begroting
(maart), in december gevolgd door nog achttien anderen. In april
verschijnt het blad Die Internationale, onder redactie van Rosa Luxemburg en Franz Mehring. De 'Bremer Linke' en de kring rond het sinds
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1913 te Berlijn verschijnende blad Lichtstrahlen sluit zich in het najaar
aaneen tot de groep Internationale Sozialisten Deutschlands (lSD);
Pannekoek is een van de belangrijkste theoretici van deze groep, die
een volledige breuk met de SPD propageert en ook de USPD zal
verwerpen. Conferentie van Zimmerwald, waar de lSD met de bolsjewiki de linkervleugel vormt (september).

verkiezingen en het parlementarisme. De USPD treedt uit de regering.
Rond de jaarwisseling wordt in Berlijn het stichtingscongres van de
Kommunistische Partei Deutschland (Spartakusbund) gehouden; de
KPD(S), ontstaan uit een samengaan van IKD en Spartakusbund,
spreekt zich uit tegen deelname aan de verkiezingen en vóór arbei-

1916 Pannekoek wordt redacteur van de Nieuwe Tijd, wat hij tot
september 1921, kort voor het einde van het blad, zal blijven. De tegen
de begroting stemmende SPD-fractie vormt een Sozialdemokratische
Arbeitsgemeinschaft, maar blijft binnen de partij. Rosa Luxemburg,
Die Krise der Sozialdemokratie, de 'Junius-brochure'. De Spartakusbund wordt opgericht; zij levert scherpe kritiek op de SPD, zonder
deze volledig af te wijzen (maart). Conferentie van Kienthal (april). In
Bremen wordt het tijdschrift Arbeiterpolitik
opgericht, waaraan
Pannekoek regelmatig meewerkt (juni); daarnaast redigeert hij met
Henriëtte Roland Holst het blad Vorbote, het orgaan van de 'Zimrnerwalder Linke', waarin hij zijn artikel 'Der Imperialismus und die
Aufgaben des Proletariats' publiceert. Liebknecht (mei) en Rosa
Luxemburg (juli) worden gearresteerd. Lenin, Het imperialisme,
laatste stadium van het kapitalisme. Panne koek wordt privaatdocent in
de geschiedenis van de sterrenkunde te Leiden.

1919 Spartakistenopstand in Berlijn; Rosa Luxemburg en Liebknecht
vermoord (januari). Arbeidersraad in Bremen (januari-februari). Grote
massa-stakingen en gewapende opstanden over geheel Duitsland
Uanuari-mei). Verkiezingen voor de Nationale Vergadering lopen uit
op een regeringscoalitie van de SPD met het centrum en de democraten
Uanuari). Stichtingscongres van de Derde Internationale (Komintern)
te Moskou, in maart. Radenrepubliek in Budapest (maart). Radenrepubliek in München (april-mei); na haar nederlaag ebt het revolutionaire tij terug. Aanzetten tot de vorming van een Allgemeine Arbeiter
Union, in reactie op de vakbonden en het syndicalisme (augustus). Op
de Tweede Partijdag van de KPD(S) te Heidelberg, in oktober, wordt
de linkervleugel, die de meerderheid in de partij vormt, uitgestoten;
achter de manoeuvres van de partijleiding staan de bolsjewistische
theorieën van Karl Radek en de radentheorie van Pannekoek scherp
tegenover elkaar. De Hamburgers Heinrich Laufenberg en Frits Wolffheim, die voordien een grote theoretische invloed op de Unionsbeweging hebben uitgeoefend, beginnen deze te verliezen door de
propaganda voor hun 'nationaal-bolsjewistische'
ideeën (novemberdecember).

1917 De linkse oppositie (Arbeitsgemeinschaft en Spartakusbund)
wordt uit de SPD gestoten en richt in april te Gotha de Unabhängige
Sozialdemokratische Partei Deutschland (USPD) op. Februari- en
Oktober-Revolutie in Rusland. Lenin,Staat en revolutie.
1918 Pannekoeks benoeming tot onder-directeur van de Leidse Sterrenwacht gaat om politieke redenen niet door; hij wordt lector in de
sterrenkunde te Amsterdam. Vrede van Brest-Litovsk (maart). November-Revolutie in Duitsland. De Arbeiders- en Soldatenraad in Berlijn
installeert een regering van Volksbeauftragten, bestaande uit vertegenwoordigers van SPD en USPD. Pannekoek keert naar Duitsland terug.
De lSD neemt de naam Internationale Kommunisten Deutschlands
(IKD) aan. In Nederland wordt de SDP omgedoopt tot Communistische Partij (november). In december spreekt de Eerste Rijksconferentie van de Arbeiders- en Soldatenraden zich uit vóór het houden van
216

dersraden.

1920 Het stichtingscongres van de Allgemeine Arbeiter Union
Deutschland (AAUD) te Hannover spreekt zich uit vóór een 'eenheidsorganisatie', tegen een afzonderlijke politieke partij: de AAUD geeft
het blad Der Kampfruf uit (februari). De Kappputsch wordt verijdeld
door een algemene staking (maart). Grote stakingen in Turijn (april).
In dezelfde maand wordt te Berlijn de Kommunistische Arbeiter Partei
Deutschland (KAPD) opgericht; de partij, die voortkomt uit de uitgesloten vleugel van de KPD(S), spreekt zich uit voor toetreding tot de
Komintern. Anton Pannekoek, Weltrevolution und kommunistische
Taktik. Lenin, De linkse stroming, de kinderziekte van het communisme. Op het Tweede Congres van de Communistische Internationale,
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eind juli-begin augustus, worden 21 opnamevoorwaarden geformuleerd, waaronder de verplichte cellenbouw in partijen en vakbewegingen en het gebruik maken van het parlemen t. Gorter. Offener Brief
an den Genossen Lenin. Karl Schröder, Die revolutionäre Betriebsorganisation. Bedrijfsbezettingen in Noord-Italië (september). Russisch-Poolse oorlog (april-oktober). Op de Derde Rijksconferentie van
de AAUD krijgt de Berlijnse pro-KAPD richting, sterk beïnvloed door
Schröder, de overhand over de Hamburgse Unionisten (december). De
KPD(S) fuseert met de linkervleugel van de USPD tot de Vereinigte
Kommunistische Partei Deutschlands (VKPD). Rühle, Die Revolution

is keine Parteisache.
1921 Binnen de Russische Communistische Partij ontwikkelt zich een
'Arbeiders oppositie'. Opstand in Kroonstad (maart). Nieuwe Economische Politiek in de Sovjet-Unie. In maart worden grote gewapende
opstanden ontketend in het Ruhrgebied en Midden-Duitsland; de
VKPD claimt de leiding van de strijd. Grote stakingen in Italië (april).
Op het Derde Congres van de Komintern blijkt de breuk tussen de
KAPD en het bolsjewisme onvermijdelijk ook een organisatorische te
zijn (juni-juli). Stichtingscongres van de Rode Vakverenigings Internationale te Moskou (juli). In september wordt een Kommunistische
Arbeiter Internationale (KAI) opgericht, die slechts kort zal bestaan.
Nog in dezelfde maand wordt de Kommunistische Arbeiders-Partij
Nederland (KAPN) gesticht. De linkervleugel van de AAUD, waarvan
Rühle zich tot de woordvoerder heeft ontwikkeld, wijst het samengaan
van AAUD en KAPD scherp af en sticht in oktober te Leipzig de
Allgemeine Arbeiter Union Einheitsorganisation (AAUE), die het
sinds 1911 onder redactie van Franz Pfemfert verschijnende blad Die
Aktion als platform gebruikt. Pannekoek sticht een Sterrekundig
Instituut aan de Universiteit van Amsterdam.
1922 Schröder wordt in verband met theoretische en tactische meningsverschillen uit KAPD en AAUD geroyeerd. Hij richt een nieuwe
KAPD en AAUD op, de zgn. Essense richting, tegenover de Berlijnse
organisaties (maart). Verdrag van Rapallo (april). De KAPN sluit zich
aan bij de KAI (augustus); beide organisaties worden door de Essense
richting beheerst. Mussolini wordt minister-president (oktober).
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1923 Stresemann in Duitsland. Laatste grote stakingsgolven (oktobernovember). Lukács, Geschichte und Klassenbewustsein. Karl Korsch,
Marxismus und Philosophie. De aanhangers van de Berlijnse richting
worden uit de KAPN gestoten.
1924 Dood van Lenin, Dawes-plan. Rühle, Von der bûrgerlichen zur

proletarisch en Revolution.
1925 Ebert overlijdt en wordt als president opgevolgd door Von
Hindenburg. Verdrag van Locarno. Duits-Russisch neutraliteitsverdrag. Pannekoek wordt buitengewoon hoogleraar te Amsterdam, in
1932 wordt hij gewoon hoogleraar.
1926 De Groep van Internationale Communisten (CIC) ontstaat.
1927 Nieuwe scheuring in de KAPD over de kwestie van het parlementarisme. Gorter overlijdt. Pannekoek neemt deel aan de Ellipsexpeditie naar Lapland. De Chinese Revolu tie wordt neergeslagen.
1928 Hereniging van de in 1927 uiteengevallen delen van de KAPD; de
partij leidt nog tot rond 1931 een kwijnend bestaan. De CIC geeft in
het Nederlands en het Duits het Persmateriaal van de Groep van
Internationale Communisten uit.
1929 In Nederland wordt de Revolutionair-SocialistischePartij(RSP)
opgericht. In Duitsland ontstaat de Rote Kärnpfer-Gruppe, die zich al
op een illegale strijd voorbereidt en tot 1936 zal blijven opereren.
Krach in Wall-Street.

1930 CIC Grundprinzipen der kommunistischen Produktion undDistribution. Een eerste Nederlandse editie verschijnt in 1931.
1931 CIC, Stellingen omtrent revolutionaire bedrijfskernen. Herenigingsconferentie van de restanten van AAUD en AAUE te Berlijn, waar
de Kommunistische Arbeiter Union Deutschland (KAUD) wordt opgericht.
1932 De KAPN wordt opgeheven; enkele oud-leden richten de 'Groe219

pen van Radencommunisten' op, die het volgend jaar het blad De
Radencommunist uitgeven. In het Nationaal Arbeids-Secretariaat ontstaat een min of meer radencommunistische oppositie, de Linkse
Arbeiders Oppositie, die vrijwel onmiddellijk wordt uitgesloten. De
Onafhankelijk Socialistische Partij (OSP) wordt opgericht door een
uitgesloten linkervleugel van de SDAP.

Bibliografische notities

1933 Hitler Rijkskanselier. Rijksdagbrand.

Alle teksten zijn integraal afgedrukt; spelling en interpunctie werden
aangepast. De met een asterisk aangegeven noten onder aan de pagina
zijn van Pannekoek; de genummerde noottekens verwijzen naar de
aantekeningen achter in het boek.
Vrijwel alle geschriften van Pannekoek, een zeer groot deel van de
publikaties van de Groep van Internationale Communisten en andere
Nederlandse en Duitse radencommunistische organisaties, alsmede een
deel van hun archieven, zijn te vinden in het Internationaal Instituut
voor Sociale Geschiedenis, Herengracht 262-266, Amsterdam, waar zij
in het algemeen vrijelijk geraadpleegd kunnen worden.

1934 De GIC geeft het tij dschrift Rä te korrespondenz uit. In Amerika
verschijnt de International Council Correspondence, onder redactie
van Paul Mattick, waaraan ook Pannekoek meewerkt; het blad verandert in 1938 zijn naam in Living Marxism. Jordaanopstand. GIC,
Stellingen over het bolsjewisme.
1935 De OSP en RSP fuseren tot de Revolutionair-Socialistische
Arbeiders Partij (RSAP). GIC, Naar een nieuwe arbeidersbeweging.
Een internationale conferentie waaraan radencommunistische groepen
uit Duitsland, Denemarken en Nederland (GIC) deelnemen, houdt zich
in Kopenhagen bezig met de problemen die door het fascisme zijn
gesteld.
1936 Bedrijfsbezettingen in Frankrijk. Eerste Moskouse proces. In
Nederland wordt het blad Proletenstemmen uitgegeven, onder medewerking van de GIC, speciaal bestemd voor de werklozen. In Spanje
breekt de burgeroorlog uit.
1937 Internationale conferentie van radencommunistische
ties te Parijs naar aanleiding van de Spaanse Burgeroorlog.

organisa-

1938 Anschluss. Conferentie van München. Pannekoek. Lenin als
Het bladPersmateriaal, ook Persdienst geheten, verschijnt
nu onder de titel Radencommunisme.

Philosoph.

Het historisch materialisme
A. Pannekoek, 'Het historisch materialisme', De Nieuwe Tijd. Revolutionair-socialistisch halfmaandelijks tijdschrift, Amsterdam,jg. XXIV,
no 1, 1 januari 1919, pp. 15-22; no 2,15 januari 1919, pp. 52-58.De
Nieuwe Tijd was sinds 1909 in feite het theoretisch orgaan van de
Sociaal-Democratische Partij. Het artikel werd in de jaren dertig herhaaldelijk ongewijzigd herdrukt door de Groep van Internationale
Communisten, reden waarom het hier is opgenomen. Vgl PIC Persdienst van de groep van Internationale Communisten, Amsterdam,jg.
VII, no 6, mei 1934, pp. 1-12; ook als brochure. Duits in de Raetekorrespondent. Theoretisches und Diskussionsorgaan für die Rätebewegung, Amsterdam, GIC, no. 2, juli 1934, pp. 1-13. Esperanto in
Klasbatalo. Teoria kaj diskuta organo pri la problemoj de nova /aborista movado, Amsterdam, GIC, nos 3-4, begin 1937. Vgl. Ook Pannekoeks artikel 'Society and mind in Marxian philosophy', Science and
Society. A Marxian Quarterly, vol. I, no. 4, zomer 1937, pp. 445-453.

1939 Barcelona valt. De Tweede Wereldoorlog breekt uit.

1940 De GIC, die al eerder in de illegaliteit is gegaan, verdwijnt met de
Duitse inval in Nederland.
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Beginsel en tactiek
K. Homer, 'Prinzip und Taktik' , Proletarier. Monatsschrift der Kommunistischen Arbeiter-Partei Deutsch/ands, Berlijn, jg. VII, no. 7, juli
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1927, pp. 141-147; no 8, augustus 1927, pp. 178-186. Excerpten uit
het artikel werden in het Frans vertaald in Serge Bricianer ,Pannekoek
et les conseils ouvriers, Parijs 1969, pp. 224-236. Het was Pannekoeks
eerste bijdrage sinds vele jaren aan de radencommunistische pers,
vermoedelijk samenhangend met zijn hernieuwde activiteit in de GIC.
De redactie van de Proletarier, voorzag het eerste deel van dit artikel
van de volgende aantekening: 'De auteur van het bovenstaande opstel,
waarvan wij het slot in het volgende nummer van de Proletarier
publiceren, heeft al voor de oorlog op de marxistische vleugel van de
sociaaldemocratie samen met Rosa Luxemburg tegen het reformisme
gestreden. Op die punten uit het stuk die een antwoord of aanvulling
nodig maken, komen wij nog terug.' De Kommunistische Arbeiter
Zeitung. Organ der Kommunistischen Arbeiter-Partei Deutschlands,
Berlijn, jg. VIII, no 52, juli 1927, schreef: 'Dit opstel heeft tot een
discussie onder de leden geleid, aangezien vooral de beide laatste delen
nieuwe gezichtspunten behandelen.' Zowel de Proletarier als de KAZ
werden gepubliceerd door de Berlijnse richting van de KAPD. Voor de
aangekondigde discussie, vgl. Paul Klein, 'Marx-Epigonen gegen Rosa
Luxemburg. Randglossen über die Akkumulation des Kapitals' ,Proletarier, jg. VII, no 9, september 1927,pp. 202-209; Alfred Heinemann,
'Unsere Taktik und die IWW', ibid, pp. 209-211. Een in no 10 van de
Proletarier begonnen artikelenreeks van de hand van Kar! Schlicht
werd wegens het staken van deze uitgave voortgezet in 'Realpolitik und
Revolution. Eine Antwort an Genossen K. Homer', KAZ, jg. IX, no.
15, februari 1928;no. 16,26 februari 1928.
Over het vraagstuk van de partijen
'Over het vraagstuk van de partijen', PIC, jg. V, no 7, mei 1932, pp.
1-10. De identificatie van Pannekoeks anonieme bijdragen aan dePIC
werd mogelijk gemaakt door de vermelding in zijn ongepubliceerde
Herinneringen uit de arbeidersbeweging (p. 115), dat hij in zijn eigen
exemplaar van dit blad de artikelen van zijn hand met een asterisk
gemerkt had; dit exemplaar bevindt zich momenteel in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam. Het artikel
verscheen in het Duits inINO Pressekorrespondenz, (InternaciaNovajOfficejo j, Frankfurt/M, jg. IV, no 11 (119), 1 juni 1932, pp. 10961103. Vgl. nog Michel Blank, 'Zur Frage der Part ei' , Proletarier.
Zeitschrift für revolutionären Klassenkampf, Berlijn, uitg. KAPD,
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no 1, 1933; de auteur bekritiseert Pannekoek in wat een artikelenreeks
had moeten worden, die echter door het staken van de uitgave nooit is
voortgezet.
De arbeiders, het parlement en het communisme
Z.p., z.j.;16 pp. Deze anonieme brochure verscheen vermoedelijk in de
eerste maanden van 1933 te Amsterdam; de oplage zou 3000 exemplaren zijn geweest. Sommige exemplaren vermelden naast de GIC als
uitgever de Linksche Arbeiders Oppositie (LAO); in andere is deze
naam verwijderd.
De omwenteling in Duitsland
'De omwenteling in Duitschland', PIC, jg. VI, no 9, april 1933, pp.
2-11. Het is uit de typografie van dit nummer niet op te maken ofhet
gedeelte getiteld 'De Duitse vervolgingen en 'de boycot-actie' wel of
niet tot het artikel behoort. Deze vraag"wordt opgeworpen, doordat
het afzonderlijk verscheen in PIK. Pressedienst der Internationalen
Kommunisten - Holland. Deutsche Auflage, Amsterdam, no 1, april
1933; het eerste gedeelte van het artikel verscheen in de nos 2 en 3, mei
enjuni 1933, van dit blad.
Over de vakbonden
J. H (arper], 'Trade Unionism' ,International Council Correspondence.
For Theory and discussion, Chicago, vol. Il, no 2, januari 1936, pp.
10-20. De ICC verscheen sinds oktober 1934 als uitgave van de begin
dat jaar gestichte United Workers Party, waartoe ook de Duitse radencommunist Paul Mattick behoorde, die nauwe relaties onderhield met
de GIC en de Duitse radenbeweging. Sinds 1938 verscheen het blad
onder de titel Living Marxism, sinds 1942 als New Essays; tot de
medewerkers behoorde ook Kar! Korsch.
Partij en arbeidersklasse
'Partij en arbeidersklasse', PIC, jg. IX, nol, januari 1936, pp. 6-10.
Duits in Raetekorrespondenz, no 15, maart 1936,pp. 1-6.
De arbeidersraden
J.H., 'Workers' Councils',JCC, vol. Il. no. 5, april 1936, pp. 20-27.
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Communisme en godsdienst
'Kommunisme en godsdienst',P/C, jg. IX, no 6, april 1936, pp. 1-1 I.
Duits inRaeteko"espondenz,
no. 15,maart 1936,pp.13.23.Engelsin
/ce, vol. I1, no. 6, mei 1936, pp. 8.21.

lingen omtrent partij en dictatuur". Ook verscheen een pamflet onder
de titel Stellingen omtrent revolutionaire bedrijfskernen, partij en
dictatuur, z.p., z.j. De datum van redactie van de hier afgedrukte
stellingen laat zich niet nauwkeurig vaststellen dan de winter van
1933.1934.

Staatskapitalisme en dictatuur
'Staatskapitalisme en dictatuur',P/C, jg. IX,n09,juni 1936,pp.l.1O.
De eerste paragraaf heeft het karakter van een redactionele noot. Duits
in Raetekorrespondenz, na 16/17, mei 1936, pp.42.5l. Engels in/CC,
vol. III, na 1,januari 1937, pp. 8-16.
De rol van het fascisme
J.H., 'The role offascism' ,lCC, vol. 11,na 8,juli 1936, pp. 10-16
De crisis in de socialistische theorie
Dr. AntonPannekoek, 'The Crisis in Socialist Theory. The 'Group of
International Communists' iJl Holland' ,Left, Londen, na 132, oktober
1947, pp. 225-228. Herdrukt in Southern Advocate for Workers'
Councils. An international digest. Formerly the 'Southern Socialist
International Digest', Melbourne, no 40, december 1947, pp. 7.8.
Stellingen omtrent revolutionaire bedrijfskernen
Amsterdam, 30 juni 1931, 6 pp. De stellingen werden door de GIC
opgesteld als discussiebijdrage voor het congres dat op 5 juli 1931 te
Den Haag gehouden werd door deAlarm.groep. De GIC schreef erover:
'Deze stellingen vormen geen program en het is ook niet de bedoeling
dat ze "aangenomen" of "verworpen" moeten worden. Ze willen
alleen er toe bijdragen om tot een eensgezinde opvatting van de meest
elementaire beginselen van de nieuwe revolutionaire arbeidersbeweging te komen'. Voor het GIC.standpunt inzake de werklozenbeweging werd verwezen naar de brochure Werkloosheid en klassenstrijd. De stellingen werden herhaaldelijk herdrukt en ook onder de
Duitse radenbeweging verspreid, zowel in de Duitstalige uitgave van de
P/C als in/NO, jgIII, na 25(97),1 september 1931, pp. 965-968.
Stellingen omtrent partij en dictatuur
Aan alle revolutionaire arbeiders! , z.p., 8pp. Dit vlugschrift bevat
naast de "Stellingen omtrent revolutionaire bedrijfskernen" ook "Stel.
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Afkortingen

Nawoord
Thesen ad Pannekoek

AAUD
AAUE
AFL
BO
CPH
EL
GIC
ILP
IWW
KAPD
KAPN
KAUD
KAZ
KPD
NAS
NSDAP
OSP
PIC
POUM
RGO
RK
RKG
RSAP
RSP
RVI
RVO
SAPD
SDAP
SPD
USPD
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Allgemeine Arbeiter Union Deutschlands
Allgemeine Arbeiter Union - Einheitsorganisation
American Federation ofLabor
Bedrijfsorganisatie
Communistische Partij Holland
Entschiedene Linke
Groep van Internationale Communisten
Independent Labour Party
Industrial Wockers ofthe World
Kommunistische Arbeiter Partij Deutschlands
Kommunistische Arbeiders Partij Nederland
Kommunistische Arbeiter Union Deutschlands
Kommunistische Arbeiter Zeitung
Kommunistische Partei Deutschlands
National Arbeids-Secretariaat
National-Sozialistische Deutsche Arbeiter Partei
Onafhankelijk Socialistische Partij
Persmateriaal van de groep van Internationale Communisten
Partido Obrero de Unificación Marxista
Revolutionäre Gewerkschafts-Opposition
Raetekorrespondenz
Rote Kämpfer Gruppe
Revolu tionair -Socialistische Arbeiders Partij
Revolu tionair -Socialistische Partij
Rode Vakverenigings-Internationale
Rode Vakverenigings-Oppositie
Sozialistische Arbeiter Partei Deutschlands
Sociaal-Democratische Arbeiders Partij
Sozialdemokratische Partei Deutschland
Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands

1. Pannekoek kan alleen juist worden beoordeeld, wanneer men hem
situeert in de historische context van de overgang van de Eerste naar de
Tweede Internationale, preciezer: binnen het proces van de wetenschappelijke constructie van een revolutionaire ideologie door de
Duitse sociaaldemocratie. In zijn gehele ontwikkeling treedt hij op als
de meest radicale vertegenwoordiger van het 'wetenschappelijk socialisme' uit zijn tijd.
2. Men weet dat Marx uit de hegeliaanse filosofie tot een theorie van de
proletarische revolutie concludeerde 'niet zoals deze zich op haar eigen
grondslag heeft ontwikkeld, maar omgekeerd, zoals zij juist uit de
burgerlijke revolutie voortkomt, en die dus nog in ieder opzicht,
inhoudelijk en methodisch, behept is met de moedervlekken van het
jacobinisme, van de burgerlijke revolutietheorie' (Korsch). De aantrekkingskracht die het revolutionaire elan van de Verlichting op de Franse
socialistische traditie had uitgeoefend en die, van Babeuf tot Blanqui,
nauw samenhing met de opvattingen over de rol van de staat, werkte bij
Marx in zoverre door dat ook hij zich niet heeft kunnen onttrekken aan
de dominerende invloed van het kwantitatieve, wetenschappelijke
bewustzijn, noodzakelijk produkt van de overwinning van de bourgeoisie. De systematisch wetenschappelijke formulering van zijn theorie versluiert de notie van het kwalitatieve, het klassebewustzijn, dat er
het wezenlijke middelpunt van vormt, achter de vage nevelen van de
burgerlijke ideologie. Maar waar het proletariaat de macht alleen kan
grijpen als de klasse van het bewustzijn, wordt het karakter van de
revolutionaire organisatie, deze 'bemiddeling tussen theorie en praktijk', in laatste instantie bepaald door de mate waarin zij erin slaagt het
klassebewustzijn praktisch te verhelderen en helder in de praktijk aan
te wenden. Door haar wetenschappelijke 'herdefiniëring' van dit begrip
presenteerde de sociaaldemocratie zich in dit opzicht als de systema227

tische verduistering van de revolutionaire kern in Marx' theorie.
3. Door Marx' pogingen om zijn in het Communistisch Manifest van
1848 geformuleerde program aan de gehele Internationale op te leggen
en daarmee het wezenlijk nieuwe in deze klasse-organisatie te vervangen door het klassieke partij concept, werd de Duitse sociaaldemocratie de 'erfgenaam' van een fixatie op de burgerlijke organisatietheorie, die nog versterkt werd doordat het onbewuste karakter van
de scheuring in 1872 iedere discussie over de rol van de organisatie voor
lange tijd ernstig bemoeilijkte. In aansluiting hierop veroorzaakte de
'wetenschappelijk socialistische' argumentatie waarmee de marxistische positie ideologisch werd gedekt, een ongebreidelde ontwikkeling van de reeds bij Marx aanwezige tendens om de revolutionaire
theorie te presenteren als de meest geavanceerde vorm van de contemporaine wetenschap.
Noot: Terwijl de arbeidersklasse door de nederlaag van de Commune
en de nieuwe opbloei van het kapitalisme in het laatste kwart van de
negentiende eeuw haar revolutionaire perspectieven voor enige decennia zag verdwijnen, wierp de sociaaldemocratie zich op als concurrent
van het positivisme, ideologie van de bourgeoisie in het stadium van
haar consolidatie, die na Hegels proclamatie van het einde van de
geschiedenis deze geschiedenis in een tijdeloze contemplatie van de
burgerlijke maatschappij ook inderdaad negeerde.
4. Deze behoefte aan een wetenschappelijke fundering van de revolutionaire theorie berustte op een passieve beschouwing van het proletariaat als onderdeel van de burgerlijke maatschappij, waarin zijn historische negatie slechts begrepen werd als een objectieve noodzaak. In
deze opvatting kon de theorie geen andere functie hebben dan die van
legitimatie van de proletarische revolutie; zij kon deze alleen beschrijven, als een in laatste instantie economisch proces dat zich voor de
registrerende ogen van de theoretici voltrok. In deze constructie betekende de legitimatie van de revolutie bovendien tegelijkertijd een
directe zelfrechtvaardiging van de Duitse partij, waarin op bijna hegeliaanse wijze het gehele historische proces werd geherinterpreteerd als
uitmondend in de absolute idee van de sociaaldemocratie, de incarnatie van de historische waarheid.' In een theorie die niet langer
concreet op de praktijk gericht was, werd de nieuwe 'marxistische
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economie' een doctrine waardoor het revolutionaire moment - immers gebonden aan de rijpheid van de produktieverhoudingen - los
kwam te staan van het ingrijpen van het proletariaat en als een alleen
door de partijideologen te ontleden ontwikkeling in de toekomst werd
verlegd.
Noot: De overgang van Marx' theorie in een marxistische ideologie ging
gepaard met het uiteenvallen van het historisch totaalbeeld waarin het
klassebewustzijn is samengevat. Uit deze tijd dateert het ontstaan van
een reeks min of meer onafhankelijke 'kritische' wetenschapsdisciplines die de eenheid tussen theorie en praktijk op hun afzonderlijke
gebied pogen te verwezenlijken.
5. De linkervleugel die zich na Bernsteins 'revisionistische' belijdenis
binnen de partij vormde, wist zich niet van deze wetenschappelijke
illusies te bevrijden, maar ontwikkelde haar oppositie integendeel op
grond hiervan. Zij richtte 'in een merkwaardige ideologische verblindheid haar kritische tegenaanval niet tegen de met Bernsteins theorie
overeenstemmende sociaaldemocratische praktijk, maar tegen zijn
theorie die het werkelijke karakter van deze praktijk alleen maar
waarheidsgetrouw weergaf. Pas het proletariaat zelf, dat in 1905 de
arbeidersraden in het leven had geroepen, bracht de revolutionaire
kwestie weer op de agenda en dwong tot een werkelijke revisie van de
sociaaldemocratische leer. Met de debatten over de massa-actie komt
het 'wetenschappelijk socialisme' in een proces van radicalisatie terecht, waarbij het in zijn meest oprechte gedaanten onder druk van de
revolutionaire bewegingen uit het eerste kwart van deze eeuw steeds
verdergaande pogingen onderneemt om het contact met de praktijk te
herstellen. Dit is de essentie van wat men de 'herontdekking' van de
subjectiviteit heeft genoemd.
Noot: Dit proces manifesteerde zich in een organisatorische dejacobinisering van het marxisme, in een geleidelijke beperking van het
partijbegrip waarin aanvankelijk de laatste verdediging ervan besloten
lag. Maar gedurende deze gehele ontwikkeling, die tenslotte uitloopt in
het radencommunisme, blijft de theoretische methodiek absoluut
wetenschappelijk en wordt ook de subjectiviteit in deze termen beschouwd."
6. Pannekoeks analyse van de Duitse sociaaldemocratie blijft tij dens en
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na de Eerste Wereldoorlog bevangen in een economisme dat het
organisatievraagstuk tot een tactisch probleem terugbrengt.ê Eenzelfde visie beheerste in feite zijn kritiek op het bolsjewisme. De verwerping van het leninistische organisatiernodel, die tot de oprichting van
de KAPD leidde, was uitsluitend gebaseerd op een constatering van de
sociologische verschillen tussen de Russische en Westeuropese omstandigheden en benadrukte onvoldoende de theoretische aspecten van het
partijconcept. Door een zekere mate van identificatie van de Russische
Revolutie met het bolsjewisme, waaraan ook Pannekoek zich niet wist
te onttrekken, kon deze grote massa-actie niet anders verschijnen dan
als een nieuwe nederlaag van het proletariaat en werd een verdergaand
inzicht geblokkeerd. In het algemeen vertoont de evolutie van Pannekoeks opvattingen over de revolutionaire organisatie het karakteristieke beeld van een voortdurende correctie op grond van een reeks
experimenten. De arbeidersraden vinden hier hun plaats in wezen als
de meest rationele organisatie ter verwezenlijking van een socialisme
dat 'niets anders [is] dan zulk een omvorming van recht en eigendomsvorm als past bij de rijpste ontplooiing der groot-industriële techniek'
(Pannekoek).
Noot: Het onbewuste element in Pannekoeks organisatie-ideeën komt
duidelijk naar voren, wanneer hij in 1927 verklaart nooit lid te zijn
geweest van de KAPN, omdat hij partijwezen en partijlidmaatschap
grotendeels beschouwt als een onvermijdelijk maar nadelig overblijfsel
uit de oude arbeidersbeweging. Voor de auctor intellectualis van de
KAPD kan deze uitspraak alleen maar geïnterpreteerd worden als een
merkwaardige persoonlijke abstractie van de praktijk van zijn theorie.
Een zelfde onbewustheid ligt ook ongetwijfeld ten grondslag aan zijn
omstreden 'terugkomen' op het partijconcept in zijn Five Theses on
the Class Struggle uit 1946.

met paramilitaire dochterorganisatie - te duidelijk het stempel van de
partijtraditie droeg, zich te meten met een vraagstuk dat zij alleen kon
constateren. Zij verschilde van de leninistische conceptie in dit essentiële opzicht dat zij niet de pretentie had het gehele economische en
maatschappelijke omwentelingsproces te leiden; en in zoverre was zij
een werkelijke verdediging van de radenbeweging die haar had doen
ontstaan. Op hetzelfde moment echter dat de KAPD de kwestie van
het klassebewustzijn aan de orde stelde, verhinderde zij een adequaat
antwoord door zichzelf op te werpen als de ideologische leiding van het
proletariaat, zoals Pannekoek de functie van de partij ook had aangegeven.4 De scheiding tussen deze theoretische avant-garde en haar
praktische economische strijdorganisatie, deAAUD, voltooit het beeld
van wat met recht de vorming van een raden ideologie is genoemd
(Internationale situationniste, no. 12).
8. Het economisme was er de oorzaak van dat de radencommunistische
theorie zich steeds pas achteraf, als resultaat van de revolutionaire
strijd manifesteerde - zoals de Groep van Internationale Communisten die er de meest vergaande vorm aan gaf, uiteindelijk pas verscheen
toen de Duitse radenbeweging al vele jaren dood was. Dit betekent
evenwel niet dat deze ideeën niet op het heden gericht waren, getuige
de fameuze theorieën over de 'doodscrisis van het kapitalisme' die het
gehele bestaan van de KAPD hebben beheerst. Evenals deze, steunde
ook de illusie dat het staatskapitalisme noch het kapitalisme in het
algemeen in staat zouden blijken enige vorm van welvaart te scheppen,
op het uitgangspunt dat een revolutionaire crisis noodzakelijkerwijs
gebonden is aan een economische crisis in de burgerlijke maatschappij.
In dit opzicht treedt het 'wetenschappelijk socialisme' tevoorschijn als
een serie misrekeningen die de historische ontwikkelingen voortdurend volgt in een eindeloze stroom van hercalculaties.

7. 'De subjectieve factoren spelen in de Duitse revolutie een doorslaggevende rol. Het probleem van de Duitse revolutie is het probleem van
de 'ontwikkeling van het' zelfbewustzijn van het Duitse proletariaat.'
Deze duidelijke formulering uit het door Pannekoek geïnspireerde
program van de KAPD (1920) kon binnen het kader van deze partij
niet tot wezenlijke consequenties leiden. Evenmin als de theorieën van
Lukács ook maar de minste realiteit bezaten in de pre-stalinistische
partij waarvoor ze bestemd waren, vermocht de KAPD, die - compleet
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9. De GIC vormde door haar verwerping van het klassieke partijmodel
de laatste schakel in de organisatorische dejacobinisering van het
'wetenschappelijk socialisme'. Meer nog dan KAPD en AAUD was zij
'overgebleven uit de jaren van de revolutie', maar zonder dat zij hieraan
als organisatie had kunnen deelnemen. Opererend in de totale onttakeling van de revolutionaire beweging werd zij de drager van de wetenschappelijke ideologie bij uitstek, zichtbaar in de twee polen van studie
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en scholing. Tegenover de catastrofale wending van de klassenstrijd
werd de laatste consequentie uit het economisme getrokken in de
Grondslagen der communistische produktie en distributie (1931), een
hernieuwde rechtvaardiging en verdediging van de revolutie, waarin
'wordt aangetoond dat de arbeiders zelf in staat zijn de produktie en
distributie te leiden' (Pannekoek). De CIC zag in dat met de ondergang
van de traditionele arbeidersbeweging een tijdvak was afgesloten, maar
gevangen in de vicieuze cirkel van de contemplatie en gedomineerd
door de niet aflatende impressie van de revolutionaire nederlagen vond
zij geen repliek op de snelle transformatie van de burgerlijke maatschappij in een société du spectacIe.
Noot: In haar schets voor een 'nieuwe arbeidersbeweging' bleef de CIC
volharden in haar oorspronkelijke wetenschappelijke uitgangspunten;
en zij baseerde de komende klassenstrijd waaruit deze beweging zou
opgroeien, evenals de vroegere op een onafwendbaar geachte economische crisis, zonder welke het klassebewustzijn onbereikbaar zou
zijn. Op dit beslissende punt bleef de nieuwe beweging gedomineerd
door de schimmen van de oude.

11. De CIC moet worden beschouwd als de laatste vorm van de oude
arbeidersbeweging, in een tijd waarin de warenmaatschappij haar greep
op de economie uitbreidde tot een volledige controle over het dagelijks
leven; als de laatste abstractie van de revolutionaire theorie. Maar sinds
de arbeidersraden hun onherroepelijke intrede hebben gedaan in de
geschiedenis van de klassenstrijd, is het einde van deze geschiedenis in
zicht gekomen. Het proletariaat dat zijn strijd herkent als de strijd om
het bewustzijn, vindt het economisme, de wetenschap als het laatste
obstakel op zijn weg. Aldus loopt de realisatie van het historisch
bewustzijn, de uiteindelijke tenuitvoerlegging van de revolutionaire
kern in Marx' theorie, onherroepelijk over de vernietiging van het
marxisrne.Î De wijzers van de klok hebben een punt bereikt waarop
deze niets anders meer kan slaan dan het uur van de internationale
realisatie van de absolute macht van de arbeidersraden.

J. Kloosterman

10. Het proces van dejacobinisering liep vanuit de 'wetenschappelijksocialistische' visie tenslotte uit op een verregaande onderschatting van
de organisatie idee op zichzelf - zoals het activisme van de oude
beweging niet werd overwonnen, maar omgezet in een inactivisme dat
weliswaar in de heersende omstandigheden van de jaren dertig een
gedeeltelijke verklaring vindt, maar als onderdeel van de radencommunistische ideologie ook nu zijn plaats behoudt. Wat zich destijds al
manifesteerde als een vals bewustzijn van het falen van de revolutionaire beweging, is met de terugkeer van de klassenstrijd tot een
versteend relict van deze nederlaag zelf geworden. Nu de wetenschappelijke dominatie van de wereld door de bourgeoisie heeft plaats
gemaakt voor de dominatie van de wetenschap over de burgerlijke
wereld, verschijnt het 'wetenschappelijk socialisme' openlijk als wat
het steeds latent geweest is: een pseudo-theorie van de proletarische
revolutie gebaseerd op het ideologisch bewustzijn van de burgerlijke.
Door de kwalitatieve beperking van de arbeidersraden, die in wezen
slechts worden beschouwd onder hun economische aspect, verhindert
het radencommunisme een bewustwording van de totaliteit van het
revolutionair project.
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Noten
1. 'Terwijl vroegere ideologieën onbewuste en daarom overspannen reflexen van
de economische situatie waren, is het socialisme een heldere wetenschappelijke
leer.' (Pannekoek, Die taktische Differenzen in der Arbeiterbewegung, Hamburg
1909).
2. 'Het historisch materialisme, als wetenschap van het menselijk handelen,
moet dus ten nauwste samenhangen met een bepaalde wetenschap van de geest.'
(Pannekoek)
3. 'Revolutionair is alles wat de macht van de arbeidersklasse vergroot. Dertig
jaar geleden was het parlementarisme daarom revolutionair, terwijl de poging tot
opstandige actie indertijd vruchteloos en daarom onrevolutionair was. (... ) Ook
onder het huidige imperialisme blijft de eenheid van hervorming en revolutie het
grondbeginsel van de socialistische tactiek; (. .. ). Het verschil met vroeger ligt
hierin, dat grote, belangrijke hervormingen voortaan slechts met de grote middelen van de massa-acties kunnen worden bewerkstelligd. '(Pannekoek, 'Der Imperialismus und die Aufgaben des Proletariats', Vorbote, 1916, no. 1).
4. 'De taak van een revolutionaire partij bestaat hierin, dat zij van te voren helder
inzicht verbreidt, zodat overal in de massa's de elementen aanwezig zijn die in
(revolutionaire) tijden weten wat er gedaan moet worden en de toestand zelfstandig kunnen beoordelen. En tijdens de revolutie dient de partij de programma's,
leuzen en richtlijnen op te stellen die de spontaan optredende massa als juist
erkent, omdat zij er haar eigen doelstellingen in de meest volmaakte vorm
terugvindt en zich zo een duidelijker inzicht verschaft; daardoor wordt de partij
tot leidster in de strijd.' (Pannekoek, weltrevolution und kommunistische Taktik, Wenen 1920).
5. 'Het marxisme heeft dus verschillende kanten. In de eerste plaats is het een
filosofische wereldbeschouwing. (... ) Vervolgens is het marxisme een wetenschap. (... ) Als wetenschap van het huidige produktiesysteem is het marxisme
een nieuwe politieke economie (... ). Het marxisme is dus een klassewetenschap.' (Pannekoek, 'What about marxism?' Industrial Worker, Chicago, 7
februari 1948).
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