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••Zoo eenvoudig de grondslag van de over-
heersching der arbeidersklasse is, zoo een-
voudig is ook de formuleering van het
opheffender loonalavernij(al is de praktische
doorvoering dan ook niet zoo eenvoudigI)
Deze opheffing kan alleen daarin liggen.dat
de scheiding van arbeid en arbeidsproduct
wordt opgeheven, dat het b esch ikk tnqs-
ree h t over het arbeidsproduct en dus ook
over de productiemiddelen weer aan de
arbei~rs komt".
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De ontwikkeling van het kapitalisme voert tot steeds heviger crisissen,

welke in een steeds grootere werkloosheid en telkens diepere ontwrichting
van het productieapparaat hun uitdrukking vinden, waardoor millioenen
arbeiders buiten de productie staan en aan de uithongering zijn prijsgegeven.
Daarbij nemen de tegenstellingen tusschen de verschillende landen steeds
scherper vormen aan, waardoor de economische oorlog in een nieuwe
wereldoorlog uitmondt.

De toenemend~ verarming en de steeds groeiende onzekerheid van
bestaan dwingen de arbeidersklasse de strijd voor de communistische pro-
ductiewijze aan te binden. De Groep van Internationale Communisten wekt
de arbeiders in deze strijd op, het beheer en de leiding van productie en
distributie volgens algemeen geldende, maatschappelijke regels zelf ter
hand te nemen, om zoo de

ASSOCIATIE VAN VRIJE EN GELIJKE PRODUCENTEN
te verwezenlijken.

De G. I. C. ziet de wezenlijke vooruitgang der arbeidersbeweging in de
ontwikkeling van het zelfbewustzijn der arbeiders. Daarom plaatst ze zich
tegenover. de leiderspolitiek van parlementaire partijen en vakbeweging en
stelt de leuze:

ALLE MACHT AAN DE ARBEIDERSRADEN

DE PRODUCTIE IN HANDEN VAN DE BEDRIJFSORGANISATIES

De G. I. C.
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Deze "Gronbeginselen" vonden hun ontstaan gedurende
een vie:rj- rig gemeenachàppe l ijlo vaoeken en t.a.at en van de
Groepen van lnternationaleOommun~sten in ,Holland. De eerste
uitgave ver8~.en in 1930 in het Duitsch bij de, uitgeverijvah de
revolutionaire Be"Q ijfsorganisatie 's, geor-gandseer-d in de Allge-
meine Arbei ter Union. Deut.sch.Landa (AAUD)r: "Neue Arbei terverlag"
ijerlin. ' "

Tot Gen holland$cne uitgave in de gewone boekvorm
konden we door financieële moeielUlcheden niet komen. Zoodoende
namen we onze toevlucht tot een minder gebru;ikelijke wijze van
publicatie, n.l. door het in gedeelten als bijlag~ ~an he~ Pers-
materiaal d.er Lrrt er-natLona.Le Oommunisten (PlO) te 'doen verschij-
nen. ,He hebben daar-bij van de r.ood een deugd gemaakt, door het
hoeie manuscript te herzien, waar-dcon deze ui tgaaf niet gelijk
,is aan de duät.ache> Wat de -Lnhoud ,betreft zijn geen w ezen.l ijke
.ver-and.er-Lngen aangebr-acht .maar- de rangschikking der stof en
versohillond'e' formuleeringen ' zijn, gewijzLgd en naar we meenen ;'
ook verbeterd.. , ",-

We ho~~n, dat deze gro~dbeginselen',aa~le!din~ iot
uitvoerige discussie worden, en zoo zullen b:~dragen tot het
komen van eeh grootere klaarheid en eenheid in ele doelstelling
van het ~ey(llutionaire :proleta,riaa t , zoodat de nu D,og verschil-
lend gerlcnte kraChten ln' dezelfde stroombaan komen.

Ju-.r1Î 19310 G·. I. Co',

VOORBERIOHT BIJ,DE TWEEDE DRUK.

Bij de discussie rondom de eerste druk van deze
"Grondbeginselen" is gebleken, dat men dit boek veelal opvat
als een soort "plan", dat men maar z óó lang ijverig moet pro-
pageeren, tot de groote massa zich met de beweging van het be-
drijfsleven op de' grondslag van de arbeidstijd vertrouwd heeft
gemaakt , Dit kan na tuurlijk nooit de bedoeling zijn van de
schrijvers, die zich op de bodem van het historisch materialisme
~laatsen. :Tet totaal' der' opvattingen, die we in één woord als
'toekomstideaalll kunnen samenvatten, ontstaat niet "door de
boeken" of door de mondelinge propaganda 0 Deze hebben niet
V861 meer dan een ordenende, functie. Ze kunnen alleen de er-
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varingsvlaarheden bowuat rnaleen en in algemeener verband brengen.
De groote massa leest nauwel~ks of in het geheel niet, maar toch
slaan uit de dagelijksche praktijk van het leven bepaalde opvattin-
gen neer als politiek - econ6misch ideaal. Zoo is.o~ het oogen-
blil{ het politiek - economisch ideaal der massa' s, zoowel der:
socialistischo en comiIiurtistisêhe-als der katholieke, ohristelijke
en neutrale arbeiders daarop':geri'éht, dat de staat de,groote,
algemeene behartiger van hun belangen moet zijn. De praktische
uitwerking daarvan is, dat de massa's staatskapitalistisch gericht
z~n, ook al z~n ze zich dat niet bewust.

Deze staatskapitalistis6h~ oriäntatie der massa's ont-
stond niet door de propaganda of "door de boeken", ze sloeg neer

':als'ervaringswaarheid der achter ons liggende periode. In het
vorige tijdperk van parlementaire' strijd voor sociale heryormingen,
van' vab:v.ereenigimgsontwikkeling,, waar-bij de vakver-eenä gfngen tot
semi-staç:l.tsorgan:en werdep, Zagen :de masaat a veen v~ffing van
hun Leveriepeä L,;Nanneer men dat bijvoorbeeld b'.~i'1)ëf jaar geleden
ver-ge Lijkt . Daardoor werd in hun oogen de -s traa t tot de gr-oo t e
hefboom, die het maatschappelijk' 'leven steeds verder tot hun heil
zou ordenen, daardoor ontstQnd de opvatting, dat de onderdrukkings-
staat van vroeger tot' o.e algemeene "verzorgingss,taat" moest 'ui t-
groeien. Vandaar ~an ook, dat het n~tionaal-soc~~lisme .z~n wortels
zoo 'diep in de.breede mauaa ' s konen kan slaan. , , "

In de komende ~eriode ~an klassenstr~d ~~ggen de str~d-
vqor-waar-den. volkomen anders, 'De pärlementairedemocratie der
politiete 'part~en ,e~ de economische democratie der 6011ectieve
contracten s or-t.e erieri ,geen effect meer voor de, massa' s en daarmee
worden deze wä Ll.ens of onwillens naar de maaaa=ac t.Le onder .e l gen
leiding gadr-even ," Daarbij verschijnt dB staat niet me.er- als -de
verheffer van het. Levenapeä.L, maar als de directe zaakwaarnemer
van de grootkapitalen. In deze ontzaggel~ke wor,steling van
kapitaal en ,arbeid, die een heele'ontwikkelingsperiode omsluit,

"wentelt. zich METde opvattingen over de klàssenstrijd tegelijk het
staatskapitali~tisch toekom~tideaal om. Iedere mass~-actie onder
eI gen leiding ver-t oorit in he t.: klein, wat: eenmaal, het algemeen
beginsel van het maatschappelijkleV"Em,zal zijn: de massa's nemen
hier hun, eigen lot in handen, door alle in de strijd noodz'ake Lijke
functies zelf of door hen zelf gekozen, aan hen verantwoordelijke
funotionarissen, uitte oefenen. Het komende on twî kke.Ltngapr-oc es
is een opstijgen tot deze groei van, klasse - eenheid. En eerst
als deze klasse-3snhe~d tot gemeengoed der massa's geworden is,
eerst dar- hee î t ze de kracht, het kapi tali sme ten val te brengen.
En pas in deze zin kan men er van spreken, dat· de nieuwe maatschap-
p~ geboren wordt ,in de schoot van de oude. De zelfbeschikking
der massa' s, geboren uit de nood van de strijd, wordt dan tot lei-
dend beginsel' van de nieuw-ordening van het maatschappelijk leven.
Daarom is de klasseri.str~d zelf, de feitelijke drijvende kracht in
de vernieti&~ng .van het staatskapitalistisch toekomstideaal der
ma.ssa's.

Dit boek kan dus nooit deze kladsenstrijd vervangen.
Eet wil alleen economisch uitdrukken, wat zich politiek gaat
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VQltrekken. Daartoe was het noodza.keLijk, niet de opheffing van
het privaatbezit aan productiemidd~len als uitgahgspunt te nemen,
maar de opheffing vap- de loonarbeid. Daarvan stralen alle ge-
dachten uit. En ons onderzoek voert daarbij tot de oonclusie,
dat de arbeiders, in massa-bewegingen aan de macht gekomen, deze
politieke macht alleen kunnen houden, als ze Ln net econonü acn
leven de loonarbeid afschaffen door dB arbeid'stijd als oent.r-e.Le
as te nemen, waaromheen z i.ch het economisch leven beweegt~,

Ten slot te nog een ipaar- opme r-kj ngen , Di3 dutt sche
uitgave van dit wer-k, die hi 1930'd0Dr,de- Al.LgomeLne Arbei ter
Umon aan de, mar-kt. gebr~çht, werd, lB, in,' ~eslagfiehomenen ver-
nietigd. Een korte samehv~tting varih~~boek ~erscheen in het
Du1tsch in 11 Kampf eLgna I " """"Ne,\l1;,-York._-·,enin, het·, Engelsch in
"Oounoi I Oor-r-eepondonoe". -: Olûcago - •. :Bifde nieuw-oriëntatie
van de revolutionaire,grpepeeringen~innen 'de duitsche arbeiders-
klasse vinden we ~en groepeering, die v&or het eerst in de
duf,tsohe arbeidersbe~veging -de strijd voor- q.e ,arbeidersraden direct
verbindt met de doorvoering van het' communäsme op de grondslag
van de arbeid~tijd,. : De arbeid.:ip hier .de i.cerrt.r-aLe ca.t.agor-to,
die de onderlinge betr:è1<;lüng~ri.,der me~~chen in het maatschappelijk
leven nieuw re,gelt,;,: de arbeid, is de, grondslag der nieuwe rechts-
verhoudingen. " .',. , ",'

, .
Ln deze. tweede druk zijn; geenprincipieële veranderin-

gen aangebr-acrrt ,' ver geLeken bij q.~''oèrs~e. ,',Wel werden verschillen-
dë hoofdstukken wa t u:i tgebreid.;., .Zoo bijvoorbeeld ti staat scornmunisme
en Loone.r-beäd". tèrwj}l nog ,'eensO::inhet bijzonder de aandacht er op
gevestigd werd, dat bet gelijke' recht op de consumptiegoederen
zich praktisch als ongelljk r8chtuitwerkt. Tevens werd een
ni euw hoof s t-uk toegev:oegd aari de oontrole op d~ productie 0

Janua.r-i 1935.
,

·aa.G.
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