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Reeds vele malen bleek cris de behoeften 'V"lar
de üoeLs'teTl Lngen van de Coml'!llm1stenbond'iL;pé
tacus"meer dan in -een periodiek
mogeLfjk t s ,
sarnenvnttend aan de be Lengste Lècnden y.lerden I
-----------1
voor(jelegd.De bond heeft be aLo+en in die :('10::
._:.:ting.wezkz aam .te zijn. Uit die overwe gtrig ver;
I
..··schij nt 'dit geschrift, inhoudende onze Lnz :_öh;
-ten .omtrent

taak

en wezen van de nt euwe

PJrt;

Waar dit stuk is opgebouwd uit stelli!lge!'~ ,is!
het betoog ongetwijfeld
sterk samengepel.lt.l
de dage 11 j kse arbeidersstri
jd worden bove '1dj.{
thans zoveel rri euwe ervaringen
opgedacn , d:-lt ~
wenselijk
is in andere geschriften
veel rmt.
nnder ui t te werken Daar-sij zal dus wcrder €y
i

,

poogd,sterk
aan te sluiten
op de practijk
va
I
de strijd. Voor dat komende werk levert eehte:l
i
geschrift
een uitnemende basis . Daarom hopen ~
I,
dat een grote vr-aag he n ons makke Lt jk zo} rna]
verdere plannen systematisch
en spoedig uit
j

I

voeren.

de Comnunistenbond "Spa I

)e structuurverandering
van het kapitalisme
lwingt tot een analyse' over Täak en ~1ezen
-an de parti j .
o
je te genwoordige cri tiek
op de oude par-t i jen is
Liet alleen een critick
op hunpractische
politiek
o:f
lp de gedragingen van de leiders,maar
een critiek
op
te gehele' oude partij -opvatting. Zij is een direct ge'olg van de veranderingen in de structuur
en in de
,oelstellingen
van de massabeweging.De taak van de(re'olutionnaire) partij
ligt irmners in haar werkzaamheid
n de massabeweging van het pr~letariaat.

• De nega~ieve critiek
aan de oude partij-opvatting,
owcl als de positieve
formulering van een nieuwe opat-'..:lngJ moeten daarom uitgaan van een analyse van de
assabeweging,van de ~orzaken van haar tijdelijke
neerJaag,zowel' als van de voo rwaar-den van haar opleven
n ï:i.,eU\lVe,'vormen.Een
dergelijke
analysè is des te
,
'ee.rmo odzakelij k ,daar volgens de oude , overgeleverde
pvatrtä.ngèn, de voorwaarden voor de ontwikkeling van
e mas sabewegä ngrthans gunstiger moesten zijn dan
ort~Naast de ellende, veroorzaakt door de tweede
eretä.öorlog
i e veel dieper en groter is dan de
er~te91s 'er,de onmiddelijke dreiging van een -der~',r,f)g vce L: vernietigender
oorlog,is
het bewustij 1\ der arbeiders
nauweli jks meer getemperd door
oLkanborid a-e n derge li jke illusie s , De noodzaak voor
en ~evrijding van de arbeidersklasse
uit de banden'
an he t kapf.Latri sme is daardoor dwingender dan -ooi t,
er'h ij 1 aan de andere kant bij verschillende -staingsacties -reeds -is gebleken,dat hét onderdrukkingsppazaa't , in het bij zonder het leger', voor de bourgeoiie ook nu niet onder alle omstandigheden betrouwaar t s .He.t ontbreken van omwerrte Lende massabeweginga. kan evenmin worden verklaard -uit een foutieve poiti~k der z.g.arbeidersleiders,daar
deze bij de ar~id:~rs wanneer zij in beweging kome nçnauweLt j ks meer
ahoo r v i nderr.En "ok uit een algemene ti apathie "van de
Lasso kan het ontbreken van deze bewegingen niet
:>rd:mverklaard .De oorzaken liggen vee I dieper en
tj~ alleen door een maatschappelijke
analyse te be(·1.L)en.Zij liggen in de veranderde maatschappelijke
l tUltie ,waardoor een nassabe',ïe?,in~ der arbeiders
in
~ oide vamen en met de oude doelstellingen
zinloos
.ê

i~

geworden.Onz-ecriti-ek

op de oude opvattingen

d>:.
r r

ty en onze pogingen, te komen tot een nt.c uwe opvat t int
die moet be r-ustan op een onderzoek van de orrtwt kkclin
van de roassabeweging,moctcn daarom met een a Lgemer.e rr

schappelijke

analyse

begi~en.

3. Een dergelijke
analyse kun echter m.et alleen Je
genwoordige periode omvat-ten maar Moet,wil zij Le t der
tot een werkelijk
begrip van het bankroét( in r-evol utri
.' ..' naire zj..n)van de oude arbe idersbeweging, ook de per-Loc
van de groei en de ontwikkeling van deze beweging ,:)ID'
ten.Zij
moet dus zijn een analyse van de maatschay-peJ
ont":,Rkkeling .tijdens
de gehele ontwikkelings
pertr de
het kapitalisme.
De opkomst van het ,ka.pitalisme,
de burgelijke
revolutie
en de
eerste arbeidersbeweging.

4. In de 16e en 17e e euw in hoofdzaak,voltrok
zidl :
de georgahiseerde
zeeroof en in de dito plundering, de
overzese gewesten de oorsprorikelijke
accrcnul.at.te van
h~delskapitaal.Het
kapitaal,dat
op deze wijze i11 de
den van rijke kooplieden en bankinstellingen
werd gel
centreerd;vond
emplooi in de verschillende
manUÎ30tu·
bedrijven,die
in deze periode ontstonden. In deze ras.
h ad hé t kapä fas L vooral behoe fte aan een sterke ~:;
Gas
macht, teneinde ~e ontwikkeling van de binnen-en bnt<
landse hendel te beschermen en de groei van de ma.ruf'
tuur te ver-zekez-en iDe j o nze bourgeoisie
zccht daar-om
steun bij de vorst,c'Ue zelf d t kwi jLs de grootste1::ap
talistische
ondernemer van h~t land werd.Dit is d: p
ode van Elisabeth(Engelang)
van Co Lbé r tf Pr8.f1.krijk) •
het"verlichtlJ
despotisme ff (Dui 't s Land, Oostonrij k) • ~<lec
in Ho Ll.and,waar in die tijd de strijd
tussen het kap
lis::le en het oude fecdale systee!Ti,reeds ten einde wa
kon de organisatie
van de staats~acht
zich in de typ
-bur-ge Lt j kc vorm van de r-e pubLt e k voLtrrekken ,
5. De periode van d,J door de stazrt be s cherrnde en ge
Bal1iseerde b i nnen en bui tcnland.se hande 1 en pr-oduc'ti
nodig om het kapitaal
de ncd i gc kr-acht en ui tbrej.dir
de binnen en buitenl~~dse
écono~ie te v8rsch~ffen,
echter tot een einde k~~8n, nadnt h~t k~pitanl zijn
. ~ - -- : ....•.. _.".,.~_-I •..

I

'F- ~"~""iry"...-."...--. -.

----.--'" '::

r- - --- ••' -, .'-'-'

"--r_.,.. ""3'- '-:-':~~..--'-'~'~''''':
..,-,.:--....--"-:'",.-:J.."..., ••7"..,,"-"""~~L7:

jeugdzwakten had ové rwonnenvüä t is voornamelijk het
- geval op het morncrrt ,dat de machinale industrie zijn
intrede doet.Dan maakt de noodzaak van protectie
plaats vnor die van öngeb~eidc}Jc ~oncurrentie-en
uitbuiting~ mogelijkheden.Nu moet de bourgeoisie zowel de resten van de oude feodale economische organisatie,de oude beperkingen door de gilde-regelingen en
de niemve van mercantilistisch~ staat doorbreken.Nu
verovert zij zelf dè staatsmacht om"de rechten van de
mens ti te grondvesten,d.w.u.om het kapi~aal te bevrij-den van alle politiek-economische banden.Dit is detijd
TIaarin zich de politieke partIj ontwikkelt als de örganisatie van de radicale vleugel van de bourgeoisie,die
in haar strijd t 3gen de be Lernmer-fngen voor de orrtwfkkeling voor haar economi8ch systeem,de oude maatschapp)lijke formatie doorbrak en zo brede lagen van de werkende bevolking uit de knechtschap en onderd~Jk- .
king bevrijde.Deze Dolitieke partij is de organisatie,
waarmee de bourgeoisie de massa der bevolking mobliseert om haar eigen heerschappij te vestigen. Typerend
is dit uitsluitend politieke karakter van de burgel1jke revolutie,want iedere economische organisatie
'15 aan 'het zich nu ontwikkelende liberale kapitalisme
vreemd.Op económisch terrein geldt het"laissez faire,
laissez aller",de ombelemmerde rechten van uitbuiting
en handel.
6. Da burgelijke revolutie voltrekt zich met zuiver
i

t

f

politieke

strijdmiddelen.Zijn

wapenen

zijn de gewa-

pende opscand de verovering van,het parlement,de
t
nhysieke vernietiging van de klasse~and.Reeds in de
~. blU'"gerlijkerevolutie echter ontstaan zelfstandige be•••
'.: wegingen van het proletariaat,die een geheel ander karakter dragen(zoals de staking van êe textielarbeiders
van Lyun).De arbeiders doen geen afstand van hun politieke str~jQ~iddelen,maar zij verbinden die direct aan
de economis0he.Want ~erwijl het kapitaal moet streven
naar de ongelimiteerde uitbuiting,komt het p~oletariaat j\"li~+ tef.~:1deze uttbuf t i.ng in --~erzetvBi4de aroe1der~:{J.as~'?
vmde n we daar-om reeds van de aanvang af ,het
gezamelijk optreden· in economlsche .acties,in een strijd
tegen de uitbuiting.Tegelijk komen de stromingen op,die
streven naélr·Ge~ nieuwe ('conomische organisatie van de
maa t scha pp t j ,zender uitbuitimg,waar de producenteh in
'IIolle.dige
d\2rnocratie en onderlinge s~r:1enwerkingde pro-

t

ç

cuctie

€'h

di

sir i birt i e w i Ll
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Ondanks hun half ut.op t'scrr karakter hebben de z e richti
en grote invloed op het denken en handelen der arbe t de
klasse in deze dagen.
7. Een streven naar economische organisatie
vinden w
ook bij de uit de Middeleem'w"enovergebleven kleine ha
we r ker s .Bij hen neemt het echter de vorm aan van pogi
en,om te komen tot een maatschappij van kleine zelfst
dige rroducenten,die
zich door bepaalde al@ernenemaat
schapps Lt jke rege lingen willen vrijwaren tegen de ont
wikkeling van,en de overheersing door het grootké'lp1ta
(Proudhon) •In de socialistische'
u topf.eè'n van die dage
vinden we beide elementen,het
proletarische
,zowel als
het k'Let nbur geLdj ke vermengd.Di t is een natuurlijk
ge
volg van de ontstaanwijze
der arbeidersklasse
uit .~r
proletariseerde
kleine handwerkers.
8. Wanneer het industr±e-kapitalisrne
zich in de eer~
helft van de 1ge eeuw uitbreidt
wanneer de uitbuitin€
door de 'invoering van je machinale productie de grenz
van het physiek-mogelijke
overschrijdt,wanneer
anderzijds het klassebewustzijn
der arbeiders en hun gees"l
-lijk
weerstandsvermogen wordt versterkt
door het VOIE
,breken van alle banden met het kleinburgerlijk
ve rLed
zoals die nog bestonden in de periode van de nanufac t
breekt zich de strijd
der arbeiders tegen de u.itb'ld.tj
door het kapitaal,heen.Deze
strijd
heeft als eerste è
de arbeiders
tot een eigen macht tegen het kapitaul i
organiseren.ln
deze periode ontstaan de vakverenigint:
als economische strijd-en
mach't sor-ganf s a't i.es .Daar-naar
trachten de arbeiders
zich ook tot een politieke
ITIac!
te formeren.Zij
organiseren zich als politieke
bewe gi
en trachten vertegenwoordiging
te veroveren in ne t pé
lernent.Daarnaast
streven zij naar vergroting V3.n de I
s Leke en morele kr acht VG.!1 de arbe Lder ek.Lasse door he
afdwingen van een arbe idS\';etgeving, •De stri j drm ddeLen
arbeiders zijn de gewapende cps tnnd en d i re c t in verl
ding daarmee ,de algemene st81cing.Zo ontwikkelt zë.ch è
mas s abevre gl rig der ar-bcidérs in hun po ';'-'!1 t ~ korn'"i.l!1 tooi
een eerste machtsvorming,reeds iir~c:t; in ecn hefttge,
gerne ne strijd
tegen de bezi +tcndo kLassc , (.Je Chartis"'!
beweging in Erige Land ç de grote' trras sabcwegi.ngen van he",
proletariaat'
op het Vast·::::!nl8.nd
voor en n a 1048) • In de
ho of'de n der ar'be .i der s lee: ft 'ie ')pv..,ttin~ d a't deze bey
cinGen slechts
de eerste
aan l cop ~ijn om te korne n to'
.
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,tsvorming,terwijl als verder doel staat,de algecphc f'fing V"a.'1 de uitbuiting de vernietiging
van
kapitalisme en de vestiging van de arbeiders.t ,
NOCJdgedwongen richten deze massabewegingen
van
pr-o Ie t=r-t aa't zich in de eerste plaats tegen het
-er'k van de politieke macrrt van de bourgeoisie:
n de staat.ln aansluiting aan de practijk van
mas sab ewe gingen èn Ook aan de traditie
van de
;erlijke revolutie,zet
zich de opvatting in de
'den vast, dat de verovering van de staatsmacht de
te stap is tot de vestiging van een communistimaatschappij.Deze
opvatting vindt zijn zuiverste
lulering in het communistische
manifest. Ook na
; i~ deze tendens in de massabeweging
van het
.et8riaat overheersend
en hij komt tot ui tjng in
;heoretische opvatting van de Eerste Internationale.
In deze periode van de on~Ni~eling
van de massae,gaat de politieke partij yfiil de arbeidersse een steeds groter rol spelen.Doordat
de arbeinog niet tot de verplétterende
meerderheid
van
evo1~ing z~J geworden ,verschijnt de politieke
ij 'nog als de n-sodz ake l.t fke organisatie ,die moef
'eniom de meerderheid der bèvolking in de actie
de arbeiders mee te slepen,geheel
op dezelfde
e als de partij van het burgerdom dat in de burljkerevolutie
had gedaan.De partij verschijnt
al~ de politieke vertegenwoordig
van de macht
dearbeidersklasse;doordat
de proletarische
páraar•.het hoofd zou komen te staan -van'de staat,
hei; proletariaat'de
staatsmacht veroveren.De
oping van Marx dat;.de bevrijding der arbeiders
werk der arbeiders zelf rnoetzijn",staat
in deze
ode nog in het geheel niet in tegenstelling
tot
:pvattingen over de machtsstrijd
en de uiteindee heerschappij
door de proletarische
partij.
De nedE;rlao.g van de Parijse COJ:lll1une
in 1871,begeJ..tde ne de r-Laag van dez e ee r ste fase in de
ikkeling van de klassebeweging
der arbeiders.De
ikkeling in Duitsland heeft geleid tot de groéi
een ni8uw,nationaal-gBorFanjseerd
kapitalisme,
k t:enoeg in zijn ontwik~elingsmogelijkheden
om
Franse kap i taal van de ondergang i.n cle revolutil!

te redden.Da,~tcr:cnov(_'r b Lij k t; dt, k l ns se bcw«. int
'het prolct~riQot
nog tczwak,nog
te zeer ver:eni
kleinburgerlijke
strijd,om een werkelijke b(~{!rej
voor he t kapi taal tè vorme n ,In de ?arij se Con.rnur
blijkt dat de staQt,het onderdrQ~kings-Rpparnat
de bezittende klasse ,de: b o sche rme r' van de ui tb-rd til,
.gclijkheden van de bourgeoisie ,door het prolet0~iD
niet kan worden veroverd.De
staat is niet slecht
zijn leiding,maar
in zijn gehele wezen vijandig
het revolutionnair
s tz-eec n der arbeiders. ~{.:mt. de
functi~ van de staat is het heersen over en het
derdrukken van de werkende bevolking;deze
furic td
paalt zowel de structuur van zijn apparnten~Els
opvattingen en gedragingèn v ..
vn zijn talloze cm te
ren.De árbeiders der Parijse Cornmlillezijn dnn 00
dwongen,deze
bur-gcr-Ltj ke s t aa't te breken en (';Inl'
.'".Benover een geheel rri cuwc ,cigeli.mach t sor-goni.s.ata
vestigen.In deze eerste pOf,ing,geb8secrd op de r
geringe economische
verbondcrhe:id en kr ach t van
ar-be i dcz-sk'l
as sc ,kunnen zij het kap i t.aaL echter r:
niet definitief overw1nnqn.
Het 1.iberale ~ppitAlisme.Het
reformisme.
De staat 21s verzorger vqndc
arbeidersklasse.
12. De invleod VRn de n~derl2Rg v~n de P?rijse C
op d e orrtwikkc Lrng V2n de :lrb2idersbewcginf
gaat in twee richtingen.ln
de eerst~ plants bete
kent dit het voorlopig einde v::m dC'poginge;nshct
pitalisme l2nr,s rcvolutionnAir~
weg te vcrnietié
Nu b~ginnen'zich-eerst
nog zwak,na 1900 als orgf
'satie van het kapitaal steeds krachtiger do orzo t
toenemende mêtte-de reformistische
tendenzen :j n ö
arbeidersbeweging
te ontwikkelen.De
politieke pc
houdt op machtsfcrmatic
der ::xrbeidi;rskl::\sse
tc 2
Zij wordt de diplomatieke vertegenwoordiging
der
beidcrs in de kapitco.listische r.1élatschappij.A:Js]
l~ oppositie neemt zij deel aan het p::lrlc:nent,ne
deel aan d-e'org:·misntie van de kq~i t~:üistische 1:
schappij .De ·v:J.kverenigi.ngenworden clIO' vertl.:gf nwc
digers der é1.rbc
idcrs op e c on om i sch tcrrc .in , Xl s d
noodzakelijke
tegenpool in de reg~li~g v~n d0 ui
huitingsvoorwaarden,ontst:J.nn
Dl spoedig rit a~~el
..,jn,""sbcn('IO'n
.Jr·'~e
n i cuwc ",...,t\'/ikk--·l~nl:-·
's,.,rd ',c'r-cli
~~~~a~t~~oo~d;; h~t ka;i;~aldc~pZrt0~~~v'1~'S~
c
organisec:!'Je
mune

..... .,.. . .•...",. ..•.. - .... --_. - .'
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ting en concurrentie was orrt.groe Ld ,juist
door de
rwIi;rmingvan het Duits-r:ationale
kapitaal was deorrt 'likkeling versne Ld , De afzonderlijke
kapitalisten
en ~iet meer sterk genoeg om zich in de concurrenstrijd
staande te houden;de eerste stappen voor een
anlsátie
van het kapitaal werden genomen door overkorr.sten tussen de verschillende
kapitalistische
onnemingen.Nu ontstaat
ook de mogelijkheid met de arders dergelijke
overeenkomsten af te sluitenE:n
rvoor zijn de vakverenigingen de aangewezen bemidingsorganen.De'arbeiderspartij
treedt op ats het
itieke liëhaam,dat de arbeiders vertegenwoordigt bij
algemene re geling der uitbui tingsvoorv'Taarden in de '
:. ar-be idswe+gevi.ng, Deze periode wordt dus gekenmerkt ,
rdb"!;de arbeidersklasse
een erkende plaats binnen
kDpitalistisch
systeem krijgt,met
erkende rechten.
r tegelijk
wordt daardoor haar pr-Lnc i.pi è'Te tegenLlLng tot dit systeem doorbroken.Als"socialistisch
aaJ "blijft
alleen nog de opv:itting,dat
de arbeiders.sse .omvatrtende de absolute meerderheid in de maat,appij,tenslotte
langs democratische weg de staat
, veroveren om dan het socialisme.te
grondvesten.
De sociaal-democratische
partij ,die zich in deze
-Loó.e orrtwi.kkeL t ,past zich in haar sfuctuur volkomen
t aan haar practische
werkzaamheid. Ook zij krij gt de
'm van de burgelijke
schijndemocratie ,met het partijigres als parlement en het dagelijks bestuur als mi:te~i:s"De werkelijke
macht berust ook hier bij de betreft d:le in dagelijks
contact staan
met de vertegen!:r.d~,gersder kapitalistische
staat en die alle machts':
>.de'i.en der partij
in handen hebben.Ook hier voltrekt
:h,c)nder de schijn van een volkomen democratie ,in «exijkheid de volkomen scheiding tussen de massa der le1 elI. de partijleiding
en de volkomen machteloosheid
t dn eerste
tàgenover de laatsten •
. lhmst en in tegenst;elling
tot' deze reformistische
Lct.tjk van de arbeidersbéwcging,ontwikkelde
zich in
revolutionnaire
vle'l~~:.el,de principiè'le
critiek
op
;e "ntwikkeling. Voor haar betekende de nederlaag der
'ij :1(: Cormnune
evenzeer het e inde van de eerste fase
de m')~twikkeling van de massabowee;iniSvan het' prole'ie.;d .•Maar zij trok hieruit
niet de conclusie dat de
'011,tlonnaire st'ri j d VOOrgoed tot het verlede~ ben'(l~.Zij zag in,dat op een hogere trap van kapi ta-~
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1istische orrtv.Lkkc
ling deze stri j ct eveneens op cen not
re trap meest wor-dc n gevoe r-d , Nu de staat steeds mee x'
werd de onbernarrte
lde verte gcnwoor-d i gez- en verdedigfl:'d
kapitaalsbelangen,nu hij voor het eerst(1n Duitslar.d)c
naar buiten ..
als directe machtsorganisatie van het gap1
taal was opgetreden,nu de arbeiders van de commune ·r.ee
in de eez-ste rase van de strijd gedwongen waren,de2".e
st3atsorganisatie stuk te s13an,nu moest de revolution
naire strijd der ~éiders
op het hoogtepunt Val 'hcar
ontwikkéling gekomen,niet langer zijn gericht op de Vft.
overing,maar op de vernietiginB van deze burgerlij)w
staat.De critiek op de oûde,stauts-socialistische·opva
·'ti.ngenwerd ingezet( Marx ,Wilhelm Liebk.'>1echt)
en de ~ers
gedachtengangen voor de.organisatie van een communj~ti
sche samenleving,met de opheffing van de loonarbe1o aJ
grondslag werden ontwikkeld.
15. Terwijl de practijk van de arbe Lder-sbcwe ging Z:l eh
geheel in re"forrnistischerichting be'flOog,he~ftde tnec
tische arbeid van"de revolutioru1~ire vleugel in de jaT
van 1871 tot 1914,er veel toe bij&edra~n,de
latere
principiêle critiek op de oude arbeidersbeweging,mogeu
lijk te mnken.De opvattingen der revolutionnai:rrenston
den echter te ver van de refor.:listischepractijk,om V8
te krijgen op de grote massa der arbeiders.TBgenover à
p;rot"eschijnsuccessen der s'Jcia31-democratie hadden z:i
weinig kans.Deze schijnsuccéssen bestonden niet slechi
in verkiezingsa~rorv/inningen,maar ook in een steeds veI
dere. uitbreiding der arbeidswetgeving.De grote massa d
arbeiders zag niet in en kon ook niet inzien,dat deze
verbetering in haar positie slechts mogelijk was ~mas
door de "zich ontw ikke lende bloe iperiode van het kap its
lisme en dat zij even onverbiddelijk in een'absolute €
versnelde verslechting zou moeten overslaan,als het ke
pi t~lisme eens aan het e i ndo van zijn pr-oduct Leve ont ...
w i kke LfrigemogeLî j khe den zou korhen.Duardoor krce g de
staa tasoc.i.a.Lt
stascne op~r~tting,dat de staat 'was aangev
zen ~ls de verzorger van de [rrbeidersk13sse,steeds mee
vat op de arbeiders.Hierdoor kon de principiële cri tiE
der revolutionnniren, voor wie de schij nbare verbe te t-Lr
in de positie der arbeidersklasse slechts de uitdrukki
was van haar relatieve verarming in verhouding tot de
nog veel sneller groeiende mco rwaarûe en kapi taalsm::lCr.
bij de arbeiders geen ingang vinden.
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'16. Dé catastrofe va~

1918 maa~ce het conflict,dat gedurende tientallen jaren was gegroeid tussen de refor-'
!!!ist1schearbeidersbeweging t:n de anti-kapitalistische
strevingen der arbeiders openbaar.De reformistische
arbeidersbeweging was nog slechts de vertegenwoordigster der arbeidersbelangen binnen het kapitalisme jin
haar pr~ctijk,haar werkNijze,ha~
stuctuur,haar doel,stelling,v!3.szij geheel aan het kapitalisme gebonden.
Zoals zij de loyale vertegenwoordigster der arbeiders
was geweest in de ~ede,zo bleef zij het in de oorlog.
Slechts in die landen,waar het kapitalisme nog niet tot
zijn volle ontwikkeling '.'ras
gekomen en het reformisme
,hierdoor' niet -tot ovez heez-sendcpr-ac't
i jk was geworden
(Rusland,Italië) }keerde de sociaal-democratie zich tegen de ~orlog.ln de andere landen steÛllde zij de nati. onale bourgeosie in de oor-Lo gsvoez+ng çdaarmede de enig
mogelijke consequentie trekkende van haar ontwikkeling'
in het verleden. Voor de arbeiders betekende dit echter,
dat de oude arbeidersbeweging niet langer als de yerdedigster van haar werke lijke be langen optrad. Het uitbre ken van de wereldoorlog betekende ,dat de fase van de
relatieve verarming was opgevolgd door die van de abso:'lute verarming.Deze nieuwe ontwikkeling moest de arbe fders 'noodgedwongen weer in revolutionnair verzet tegenover het kapitaal brengen.Hierdoor kwamen de arbeiders
tevens in conflict met de sociaal-democratie.

: De revolutionnaire-staats-socialistische
; periode van de arbeidersbeweging.
17. In de revolutioru'làirestrijd,dieals
gevolg van de
wereldoorlog losbrak,ontstonden spontaan de bedrijfsorganisaties en de arbeidersraden als organen van de ar-beidersdemocratie binnen de bedrijven en van de locale
politieke democratie.ln de hoofden der arbeiders leefde echter nog de opvatting,dat voor de gehele organisatie van de economie in zijn geheel,de staat het onontbeerlijk! mi dde L was .Dez e opvatting was het product' van
de gehele voorafgaande periode van de'klassestrijd,z6wel van de practijk tijdens de eerste,als tijdens de
tweede internationale.En er was in de kapitalistische
maatschappij Qlk nog niets ,dat deze opvatting uit de
hoofden der arb~iders k~n verdrijven.Het kapitalisme
'W[;.s
nog n Lo t gck:;rnentot een eigen organisatie van de
productJc.:op 7,Y<)t(: m:ntst3f ,de teGcnstclling
tussen organiss.tie rioor ~Î(; pr,)ducenten zeLf was nog niet tot

tastbare

[,l·r vc t.t j

k geword'·rl.P(;vcndjen

vonden Je

8.' ;)(~i)

ra::1en en bedrij fsorgl::l.njs a t Los r:e._n1 enkel 1\:\111018;.:1n( '~;1)1..~
orn een (terge li,j kc org':1ü:i su t i c Zt! 1 [ tI! vo L t.rckk..n . lod

de kon het niet anders,of
~C! macht ~oe3t weer to(~al
aan een kwas t vso c t a Lts t.t.ecno partij ,die ui t rld~.rr1 van
B"":'beiders moest trachten,de
productie te orgnniser:-en
Het uit-handen-geven
van de werkelijk mach t aan r.j~
staatsorganisatie
,uie "e envoud Lg van de oude ,bt •..:'ge.r:-li
staatwas
overgenomen,betekende echter de. handhav Lng
het kap t t eLt s t.i s ch uittui ting3-systeem.En
de nf.o uwé
kwasi-socialistische
regering kon niet anders doen,d
zich aan de eisen van dit systeem aanpassen.Zelfs
de
door de arbeiders
g8wer-s~enationalisatie
en plan-ec
nomie kon zij niet doorvoeren, zolang niét de noodz aa
daarvan door de orrtwf.kkeLf.ng van het kapitalisme
.'7.e1
'({as gegroeid.
.
18. De staatssocialistische
opvatting kréeg p.leuwe 8
tori te i t doer de ontwikke Lf.ng ' in Rnsland. In R-)sland
de nationale
bourgeoisle
zwakt terwij 1 de klasse der .
. handwerkers volkomen ontbrak. Onder deze omsüand.f.ghe
kon zich hier het priváat~kapitalisrne
niet ontplcoiû
en er ontwikkelde zich,o!!ld.èr de drang van buit~nJand
interventie
en de nClodzaG::.k,de
binnenlandse d~sor6dIli
tie mee ste r -Cewoz-d en a.Ls resultaat
van d~revohj.~io
naire strijd
der bóeren en arbeiders
een systeem Vffii
staatsheerschappij,dat
door velen als socialismB of
thans ,als een eerste stap in de' ontvvikkeling naar he
socialisme werd opgevateDoor de .Russische reyolutie
verkreeg de staats-socialistische
opvatting een r-evc
tir;n::J.ai:r-aureo: I e n dit heeft 'er niet 'weinig toe b:i j
dragen ,de werkc!::'~jke revolutionnaire
bewus tword Lng r;
arbaiders
te belemmeren.
19. Op deze wij/ze vie 1 de mas aa-iac td e ' der arb ot.dez-s
een in drie hoofdstromingen:Do
eèrS~(;,..l: ref'.;rmisti:::
·l·icro:i;ingmeende, d oo.r ' de macht I;(~ tçeven aan de so c Las
democratisehe pm_-tij ,(1A b e s Lf.sse nde sta) op Je weg r
het soc:i,..alisl1lel;e hebbèn geze:;.Alles wa~ cie regeriné
a.acht van .l eze partij
bedreiS~~J ,sc'1ee'.1 ;"un r.. (,~1 è0rl.r·~
ging van het roc i aLi sme en zo keerde zij z i r.h :101.; g:r.
felhelr1
-:':egen de n.eer- revolutionnaire
s"tro8inf;en diE
uuvr ;':;'e vll'Lw.ricliting
van de sociaa1-d.emocl"'é:l.tiscf1t?
pé::
ti.ihecrs~happi j .rie er hun me ~!'Lng de moge12.i khe i \-1 schj
t
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democratisché functionarissen de oude bondgenoten van
het kapitaal,ûie zich tijdens de oorlog op hopeloze·
wijze hadden gecompromitteerd.Zij meenden,dat slechts
een werkelijk ~e~,rolutionnairepartij (in de zin waarin
zij dat opvatten) de staat in socialistische richting
zou kunnen stL~en.Zij wilden daarom de gewapende opJ
stand proclameren als middel,om de sociaal-democrati,. sche regeringskliek te verdrijven en de eigen macht te
vcstigen.- De derde richting daarentegen weigerde afstand te doen van de reeds gevestigde radenmacht en
vocht war~opig7 ~ deze te handhaven,Daar zij echter
f geen opl)ssing kon geven voor liet grote vraagstuk van
r ' de organisatie van è.3 eccncml,e,was ~ij tegen de beide
andere stromingen niet opgewassen.
20 Even&ls bij de sociaal-democratische partij,is ook
t de structuur der bolsjewistische partij de uitdrukking
!
van hsar practijk en van haar doelstelling. Zij ·wil het
-t socialisme vestigen door de macht van de staat ,niet .
~ door ee~ geleidelijke uitholling van het kapitalisme,
l maar door de physieke vernietiging ve~ de bourgeoisie.
f·
Zo kon haar organisatie ook niet scnijndemocratisch,
~ maar slechts onverhuld dictatoriaal,centralistisch
f
zijn.Dit is ook een gevolg van de wijze,waarop zij de
!,'..
arbeidersklasse wil mobiliseren,door haar nl.direct
onder het eigen commando te vereni@8n.
I
re 21. -De tegenstellin9 tussen sociaal-democratie en
t- bolsjewisme is er éen van metho€l.e,terwijlin de uitf,
eindelijke doeleinden tot op zekere hoogte overeenstemming bestaat. Beide menen het socialisme te kunnen
verwezenlijken door de organisatie vaneen plan-economie vanuit de staat.Hun verschillen hebben slechts betrekking op de wijze,waarop de staatsmacht moet zijn
georganiseerd,d.w.z.van de wijze ,waarop de in feite
dictatoriale macht van de staat voor de massa's aanvaardbaar moet worden gemaakt.Zij stemmen beide overeen ~n het aftqijzen van de zelfstandige ma~htsorganisatie der arbeiders~Ls bo]sjev ki moeten daar~m meer
worJen beschouwd als eencppo::...,
"tieb i nnen ,dar.•wel als
een zelfstandige beweging tegenover het sociaal-Qemocratieme ,welke "terlil
dan wordt gebruikt als de algemeb-karaR-teristiek van te staatà-so·cialistische opvatting
22. In en na àe r-e voLutnonnaf re bewegingen,die vo lgden

t
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-,e.

op de eerste wereldoorlog,ontwikkelde
zich,:.ill t
ting aan de arbeid der revolutionnaire
thcnre"
de periode van 1871 tot 1914,en gestuwd vooza I
de practijk
van deze massa-beweging, bij een del
de' arbeiders een geheel nieuwe opva:tting.Bi;J hf
gon door te dringen het bewustzijn,è.at
de be dr:
ganisaties
en arbeidersraden
een veel breder t,
hadden,dan alleen het organiseren van de bedr-i,
Iriocratie en van de locale politieke
demoer-at-Le
de gehele politieke
en ecom.omische beheersing'
maatschappij in eigen handen moesten nemen nooi
cri tiek van de r-e voIuta onnat ren op' de on twt.kkr
in Rusland groeiQe de opvatting,d~t
de opheffil
het privaatbezit
aan pr-oduc t i emiddeLen rÜ0t V0'
was voor de vestigi.'1g van een comrrunf strl s ch« Si
ving,aangezien door de concentratié
van de z« j»
tiemidde len in handen van de at aaf ,de sche i.r1ini
sen producent en pr-oductd emfdûe1 niet was c-j5geJ
~(.'Als algemene doeIsteling
proclarrieerden Zl~l'-de-(
fing van de loonarbe id als uitdrukking
van de :
_..tussen producent en productie-mid.del;de
Lnvoe r:
de arbeidstijdrekening
als basis voor een ~ieuv
zichtige economische organisatiejde
bedrijfRorl
ties en arbeidersraden
als grondslag van de ma;
X. pelijke
demócratie •Onvoldoende echter kwam nog
uitdrukking,de
noodzaak te komen tot"een plane<
op grondslag van' de raden-democratie ,evenals V~
practische
wijze ,waarop de arbeidersklasse
d.it
gram moest ve rwez eLf jke n ,
23. Deze zwakten in de theoretische
:formule:rini
die dagen waren niet ·;;,:)evallig.Zij waren de u.t~
\ k:i.ngvan. het ontbreken van organisatie
in de ké
listische
economie .De nocdzaak van het Lnvoe re i
een planeconomie scheen nog r.i.e t tzo onve rb t ode.
hei; had de sehij n a Lsor iue t a.Lge me.ne·rege Linger
worden volstaan. Tegelijkertijd
waren er neg get
crete aanknoo.)ingspunten voor een derge lij ke p:
nomische organisatie .waar- de t~'Î~ijfsorganisatj
arbei<10rsrade!1. konden aangrijpea . .J'--..••ar-doo r moes;
theoretische
formuleringen beperkt blijven b t nr
zelfde raam waarin ook de revolutionnaire
maSSE
gingen hun grenzen vonden.
24. De n i euwe opvattingen ten aanz t.e n van het (
rn s-ne vonden hun uitdrukking in een n i euve op'.
i

1)

en wezen d,:->r
partij .r'~et de leuze: "alle
de aroeidersraden"was
de p r-akt ij k van geen
.-k!" be ide richtingen
van he t so c.i aal-ue:!1ccrat.i
sme te
vereniger...L:8rol van de partij werd nu beperkt tèt
die van verhelderings~
en propaganda-organisatie
•
of iet Lange r streefde zij naar het vestigen' V8.n de
heerschappij over de klasse.Doordat
echter de massabewegingen zich nog niet in de,door deze stroming
ë.8ngegeven richting bewogen - en ook nog niet konden
bewegen - werd deze stroming meer en meer gedwongen
op het terrein'van de princiniële critiek aan de oude opvatting~n,zonder
daartegenover haar positieve
standpunt vre r-ke Li j k practies te kunnen ontwikkelen.
Zij kwam d aardooz- min ofmeer in de positie van.vde revolutionnairen
van de periode 1871-19·14~terwijl zij
waardevolle theoretische arbeid leverdc,konden haar
opvattingen de werkelijke klassestrijd nog niet be~
\Tuchten en Z0 konden zij ook niet de concrete vorm
qar~emen,die zij als werkelijke ,materiële macht zouden moeten krijsen.
Organisatie van het kapitalisme
door de staat. Onverzoenlijke te-·
genstelling van het gehele apparaat tot de arbeidersklasse.
25. In de periode tussen de beide wereldoorlogen en
vooral na de grote crisis van 1929 groeit een nieuwe
organisatie van het kapitaal en de tegenstellingen'
'tus scn de steeds groter wer-dende kap i tiaa Lagr-oepen
orrtwt.kke Lde n zich tot een dergelijke hoogte ,dat nog
-slechts een organisatie van het gehele kapitalisme'
,~-oorde staat de kapitaalsmacht
kan redden.De perio'ue van het liberale kapitalisme i~ definitief voorbij.
Op.. ~e basis van de private uitbui ting voltrekt zich'
vte Li c.vaar niet de ore-anisatie' van een plan-economie,
maar e~n beperkte organisatie,waarbij
de productie
cewus t in een be naa Lde richting wordt gestuwd .Deze
yichting is die van de productie vanoorlogsmidde',n
tbr-o t d i rl[,:Vd'··n' a.e s t aa.t Slo<nnk a- -. +--"
---h':l--'l"'~v'iY\::r
~"-'----:;
_.Jo..., erl ru
<.I.
pi t::.alS:~lC'c:-:t
.Hf.e r-aan gepaard gaat de volkomen onder'::-:;rping
'-?rt de ar-be i dc r-ak Las s e door de organisatie
V3n e e n e no rta onderdrukkingsapparaat
.Inplaats van
'::;'s ce "':'2Y3'-;:::-ger"van
de arbe t.de r s ontpopt de staat
_:C'~.• .::~ls
~:-:;;~4:Ü3'_tor ....
an de absolute verarming van
'1(; ar o., ic.;; r s k.lasse •
':r'm
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2ó. De tweede wereldoorlog zelf en de op deze Q(.rlc
volgende periode van kapitalistische uitbuiting en
derdrukking heeft deze tendens op catastrof~lcv;-.J
j ZE
verscherpt. De .:::rrbeide:,:skl.J.sse
staat nog sIech't« vc
de keus van" radicale vernietiging van het kapit:-;11~
of de eigen,physieke ondergénG.
De komende nieuwe mnssabewegingen.
27. De massabew~iingen,diè m~cten komen,kunnen ~dcl
niet meer ontwikkelen op de basis van de ve rove r tnr
van de kapitalistische staat.De staat is te dûidelj
geworden de doodsvijand van de arbeidersklasse.rit
geldt,onverschillig of de 'ministerszetels zijn t;c:.,~
door officiëel-burgelijke,officieel-socialistts<he
officiee l-communistische partij leden. In alle geval)
voltrekt zich de strijd der arbeiders in onve r-zoe n'l
ke tegenstélling tot deze staat,niet alleèn tegen à
regeringen,maar tegen het gehele apparaat,oude pari
en vakverenigingen incluis.Daar op de basis van sté
socialistische opvattingen geen principieel ver-ze t
gen de organisatie van de okapitalistische e concrnä.e
door de staat mogelijk is .moe ten de massabeweginger
.zich ont~wikkelen niet alleen in conflict met de ofi
c tè'Le instanties dezer oude partijen,maar ook te-ge!
.het geheel van hun opvattingen in.
28. De massabewegingen kunnen zich echter ook niet
meer on twä.kkeLe n op de basis van de raden-dern.ocr-ati
in de beperkte zin,zoals dit in en na 1918 het gev~
was.De arbeidersraden en bedrijfsorganisaties ku.nne
niet meer blijyen staan bij de organisatie van de t
drijfsdemocratie en de locale politieke democrat~e5
meest wezelijke deel van hun taak is juist de orgar.
-tie V8lJ. de gehele maatschappelijke economie. In de e
ste plaats moéten zij komen tot algemene maatschappe
ke regelingen,die tot strekking hebben de.productie
distributie door middel van de arbeidstijdrekentng
volkomen doorzicht:i.gewijze te regelen.Manr dit i9
voldoende.Want de arbeidersklasse kan er niet mee ~
staan een billijke verdeling van de geproduceerde c
sumptiegoederen te bewerkstellig~n.De uitbuiting or.
het kapitnlisme en zeker in deze hoogste fase VDn h
kaptt:::lli:JITle
ne cmt de v~rIilaan V311. de jbroductie van
grote massa \f.':L'1 gOE::.1",ycn. cl ié niet voor d e be hoc îte 1
vredigi ~-6 .Jer ~.:o-nrcn ".~L:!L ~-l ,T:!'FlY in t\.:!bL'n,:(:,:l
voor d

N

1'5
re!'n1Gt1g1ng.Dc rpvo1utic der arbeiders
':loet dus niet
llleen de productie
van !IlCei:"'Né1!jl'Jc
voer de kap i tnlist
)topzctten,zij
moet ook de Lt charncLt j kc vorm van het
)roo.uct,waarin deze meerwaarde gestalte
krijgt,veranl~rcn.De productie voor de ve r-m.et i gf.ng moot worden
)r.gezet in een producti~ voor de behoef ten. Alleen door
ii t te doen maakt de arbeidersklasse
werkelijk
een
ü~rle aan de uitbui tint; ,di8 p l.aatrs vindt doordat het
~()otste deel van haar arbeid wordt besteed in de
foortbrenging
van een productjdat
voor het instend10uden van het lev8n van de arbeidersklasse
waardeloos
,j è. ve rdez-fe 11 jk Ls ,
29. Een dergelijke
omschakeling van ode procluctie ,die
~et grootste deel van de màatsch~ppelijke
economie
Jmvat,kan nièt w11lekeurig,ongeorganisecrd
gebeuren.
Zij :noet daaz-errte ge.n planmatig worden vo Ltrrokkcn s In
rlerkelijkheid
stond de arbeidersklasse
reeds in 1918
tegenover de zelfde ta[\k,hoewel de noodz9.ak toen m1n:ier duidelijk
zichtbaar was dan nu.Maar toch was het
ook toen al zc,dat de raden-deQocratie
alleen had
kunnen ove rwf.nnençwanneer- zij tot het organiseren
van
een p Laneconomte had kunnen voortschrij den.Dat dit
toen nag rne t rnGgt;lijk Vl:lS,j.s niet alleen een gevolg
V9.neen gebrek 2an ±nzicht bij de arbeiders
betreffende de noodz aak van oen de r'geLi j ke crganis8tie
.De kapit"llistiscne
econop!ie had ook nog niet de administatie
,,~goboUV7d,jie 3.1s fiSTondslagvoor een d8rgeli;ike orga-'
m sat i e onmisbaar, wasi De arbeidersraden
vonde n dan ook
ge on .enkel concreet aanknop t ngspurrt voor een dergelijke
maat re ge1.,
,,'
,
'
30. Thans ,nu het kapf tê.lismo zelf de organisatie
van
h~t economtsche Leven he e f t voltrokken, liggen de mogellJkh8den geheel anders.W~l is het waar~dat ook deze
onderdelen van de kapit3.listische
st9.st,die
bij de re3.:;ling en de ::l·:hr.inistaj;ie van de eCIJDOI:liez'ijn betrokken,Gven vij~ndig staan tegenover de strijd
der arbei:1,;rs en, n...
iet ['';WOif.l kurmen worden"civ~rgenomen" ,dat zij
t rrte gcndec L moeten worden vernie tigd .Reeds hc t foi t
ä.3t zij in ä.ienst s taan van de org.':iJlis-atü: van de. v~rnictigings-aco!1omi(; maakt dit noo~zak(;lijk.Maar
een
~~it blijft
~ct,~~t 113 pro~~ctie-capacitcit
der var- .....
' ....
; 1 1 - ..,....
cl ;::
. •..
1.r 1.r ,.....
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f.':it hlijft,
dat (h; gr0ndstof-voorziE::nÏ!lg
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dat bij de rc:geltng van de betrekkingen tussen de vor .
schillende bedrijven niet ~ecr R11è~n de rentàbilitei'
van de af'z onderLf j kc ondernemingen .maar üaar-naas t ook
het functioneren van het eehecl tot een bc:!péialJe
factor is geworden.ln ieder bedrijf vinden wc verder
nauwkeurige gegevens over de aan ieder onderdeel bestede pz-oduc tn etu j d .In allerlei instituten wordt een
speciale studie gemaakt van de verschillende produ<,tie-methode,die op hun effectiviteit worden onderzoch1
Al deze administEatieve resultaten,al deze uitkomsten
van bedrijfs-economisch en technisch-wetenschappelijk
onderzoek vormen onmisbaar materiaal voor een,door de
arbeidersklasse in te voeren planeconomie.Een V~~ de
belangrijkste taken van de r2denrnacht zal zijn,zich
de resultaten van deze onderzoekingen toe te eigenen
en ze in het belAng van de ~beidersklasse verder
voort te zetten en te stuwen in een richting,die met
een omschakeling van de productie op de behoeften van
de mensen in overeenstemming is.
·31. Het uitblijven·van massa-bewegingen op grote
schaal na de catastrofe vnn de 2e wereldoorlog is VOOl
een niet gering deel toe te schrijven R8n de noodzank
voor de arbeidersklasse zich op deze nieuwe taak voor
te bereiden en aan de grote moeilijkheden,die zij
hierbij ontmoet.De strijd voor de verovering van de
macht is thans onvez-br-ckc Lt j k verbonden aan de vraag
of de 8rbeidersklasse in staat is de grote problemen
der planm~tig georg8niseerde economie op grondslag'·
van de r-adendemocr-atn e aan te pakken .Daartoe s de
bedrijfsorganisatie alleen niet voldoende en ook d~
arbeidersraden,m.et de b aper-k te functie die zij in de
vorige revolutie haddo n kunnen hier niet afdoende hel.
pen.ln vorige revoluties hebben de bédrijfsorganisa~
ties de bedrijfsdemocratie verzekerd,de arbeidersrader.
hebben de locale politieke-democratie gcorg~niseerd,
maar slechts zelden grepen zij in op het terrein van
de economie en dan nog slechts met betrekking tot een
regeling van de distributie.De planmatige organisatie
van de economie viel geheel en al buiten hun aundacht~
sfeer.
.ä
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en bcdrijfsorBB~is8tie.

32. In de kernende r-e vo Lu'tf.onna Lr-e strijd
Voor de ve rove: •.
:!'ing van de ' mach-t no« 't de 8rbe t de r.sk Las so nd.euwe organen
o ntwt.kke 18n, or~'lnis:~t:i..t.: s , die de bedrij fsdemocratie
als
1.1,i ~g3ngspunt
hocben,:T':-=\Rrd,ie'~,een vec.l breder w0rkingster.;.
rein hebben dan h~t 8fzonderlijke
bedrijf.Zo~ls
het kap1t!C11isrne de g.:::r:c Le e cono-m e tot een onverbrekelijk
geheel
aaneen heeft
gcsnee:i',vJaFlra!:m het functioneren
VAn het'
"'fzonderl ii 1t:: 1)cdri i f vo Lkomcn ondergeschikt
is gemankt,
30 kan de be dr i j fs-demnC'Tatie
der'srbeicir:!Ts
slechts
bestaan,wanner.r:,z.ij
de grenzen' van he t iafz onde r-Lf j k bedr i j f weet te ovc rwi nnc n en e e n. stevige
bnnd tllssen
deze
bedrijven
weet te s';lc:den.De orgnnis6tie
die daartoe
nddig
is,k~n
niet door een besluit
worden opgericht
en evenmin
k::m zij .sporrt aan zonder voor af'ga s nde vr-o.rbc re t.dLng worden
geboren.De.eenheid
de r arbe Lder s is 'slechts
binnen 'het
::.fzonderlijk
bedrijf
een natuurlijke
cn spontanejde
eenheid over de gre;rlZen der bedrijven
heen moet in moeizame
strijd
word8n veroverd.ln
hun acties
tegr::n hot georgani-:s e er'd kapitaal
:TI.Jet6n de arbeiders
de zc ru cuwo eenheid
101neren en verstevigen
en iedere
verdieping
en verbreciing van hun g80rg.'::misecrde eenheid
levert
de grondslag
voor e e n vve r-de.rc verdieping
en verbreding
van de strijd.'
:/odig is echter,dó.:.t
de arbeiders
juist
deZE::.rganisaties,
die de eenheid
tussen
de verschillende
bedrijven
siimen-:
va t t en Ln ;:;ig0n hande n houde ndaar
candez-s de gehele be ,
,:lrijfsdemocr,'1tie
,ook die in het afzonderlijke
bedrijf,
.
ce n dode is .pgeschreven.Want
daar iedere
ac t i.e staat
of'
va Lt met de ze ge4rganiseerde
e enheLd tussen
de bedrij ven,
'1aar de arbeiders
in ieder
af.zonderlijk
bedrij f'in
hun
r1ctie S l3ehee 1 en al af'hanke1i jk zi jn .van de actieve
steun
-''Jn de kr.:!:1er<:<den
in andere bedrijven,is
het volkomen uit3eslot")n,d~lt
een org~nis'1tie
,die de verbindingen
tussen
1':; vo r-sch Ll Ie ndo be d'r i j ven rri.e t '11s een functie
der strij'~cn'1,~ "trbeiders
zelf uitoefent
no~in
enig ande r cpz ich t
€e~: in~;trur~ent in dr;; hnnden der nrb(~i<'i8rs k-m blijven.

,(

j

:;Je n i c uw.: orfZ"'nis'3tic
JW!1 zich
s Lech t s orrtwt kkeLe n in
'.Tr) or t:'·i.ll r~
nd ,:;. s tr i j d te ge n he t ge or p::'ni sc (~rde , k::p i taal.
>. :'~~Yr: n('.,lc:rlSl'·(!,i.;d(~re ove rvu nn i nz ook,elk po ge n <In te
,,::,;'\·,::~j·'T'~, '~"'~ ~:".'t 1~s"it3~1 een oV','Tvlimüng i;:-:.ch vreer in
E;en ne Ie ,:'" aa.:
ort c,;:-.:, c~:i T , ~ j st S R'i e nwe T1rj, n0 , ,o;~o r g"-'ni s e ,::rde
Sa''1''nwE!'',,';n:r ~,).r:.",.-,-~lr>
"'+ •...~i'·e:l'lé r,-rho-irl(;r'J
in de ve r-:

3'),

e.e r:

~C,l1l11r':;~t~.;
;~'::;
ri:CJ~:r:'~n,
in t~~îo~a~l, zeif; ,.int~rn '1tionn~l·.
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Uaarmo.te de strijd J.er 0Xbeidersklnsse
zich no od ge dwo n.,
..gen op bredere basis ontwikkelt,ga:1t ook de tc{;cn':'tctL
der bourgeoisie zieh op een breder front bewegcE,d~'!armee een verdere en bredere organisatie VQn de strijd
noodza~elijk makende.Zo groeien hnnd in hand de aetie
en hun organisatie.En
gelijk daarmee groeit het bewustzijn van de arbeiders dat deze orgnnis:"tie noodz akc Lt j):
is en dat zij slechts' succesvol kan zijn,wanneer de er.be1ders hanr geheel in eigen handen houden .WR!1t ook di t
is een in de strijd telkens herhaalde erv"1ring.ln dûze
strijd zal de arbeiderskl~sse
naast de tijdelijke successen nog tal van nederlagen hebben te inca~seren,nederlagen;die zo zwaar kunnen zijn,dat al het tot dusver
bereikte,schijnbaar
wordt vernietigd.Maar
ook de zwaarste nederlaag is niet volkomen,wat er geWeest is Q8n
strijd,wat er geweest is aan organisatie,leeft
voort in
de hoofden der arbeiders.Slechts
is er het besef,dat gemaakte fouten,tékortkoQingen,in
volgende acties moeten
worden vermeden,dat de strijd in de toekomst nog breder
nog krachtiger moet worden georganiseerd.En
ook de organisatiezelf
wordt zelden geheel vernietigd.Van de
vroegere van~it de massa's georganiseerde 'verbindingen
blijven altijd nog wel enkele draden over,in stand gehouden door bewuste:revolutionnairen
in de verschille~de bedrijven.Deze draden vormen het uitgangspunt,waaromheen zich in latere acties de nieuwe organisatie ~nen kristalliseren.Dan
schijnt het,alsof de nieuwe organisatie plotseling uit het niet verrijst,schijnbo.aY
spontaan,terwijl
in werkelijkheid
de vroegere massa-actie waaruit de zwakke verbindingsdraden
als de resten
zijn overgebleven,als
een noodzakelijke voorwaarde voeraf moest gaan.
.
.

34. Zo is er een onverbrekelijk verband tussen de drie
elementen van de bevrijdingsstrijd
der nrbeiders,de
groei van de massa-actie,dc
groei van de orgRnisn.TIe en
de groei van het be\~stzijn.Alle
drie moeten zich docrzetten,niet alleen tegen de politieke en economidche
macrrt van .de 'kapitalistische staat marrr ook tegen zijn
bondgenoten in de vorm van de oude partijen en vakverenigingen.Deze
trachten telkens weer de strijd van dt
arbeiders te 'breken.Zij trachten hen de wind ui t <18 zeh
len te nemen,door het stellen van eisen en het open~n
van onderh.:mdelingcn,hopende ,het proleta ri aat zo af te

19
van àe- ee 1 fs t and r ge actie, waarmee zij het ku1 voor voldongen _fe i "ten ste llen.F,n wnnneer de .•
ze.:.' orb':ni.s~'ti.e::; .i n (;l1k(:l~Gcvollen
de strijd
schijnb:tar steunen
z i.j n zij na,! gevaarlijker.WRnt
·do.or alle functies,
die door de s tr i j dcnde nrbé i.de r s moeten
.ro rden uitgeoefend'
aan zich te trekken,mnken
zij de-ze nrbeiders
weerloos.Het
ingrijpen
VAn deze organis3tic:s cn het nog niet
geheel verloren
.vertrouwen
van de nrbciders
in hun b~likbR8rheid
zql n0g ~3nige
n('(lcrJ.aRg ten gevol.ge hebben .H,q~ ook uit deze neder
l~.gcn ::ullen de îTbe idcrs
leren ~Zij. zullen
lercn,de
"lbsolute noodzaak de strijdfunctie-s
in eigen hand te,
houd cn jook dop.org!'misRtie
der verbindingen
tussen
de
be dr i jvc n Zo worden de arbe i.dor s toch tel1"cns weer
fedwonf.e~ tot het oubouwen v~n hun eigen 0rg8nis~
tie, mat or i c eI in daadwcr ko lij kc macht sf'ormrrtn cs , .
~eestelijk
in d0 hoofden in het besef van zijn
absoIu tc noodz aake n het wcz cn.l i j ke v=n zijn Lnhou d Zo
groei t in de strijd
de or ganf sr-t i o rne tcr i e c I en
geestelijk
en mc t de 'organis2tic
groeit
de strijd.
houden
OL t:J.3

c

i

35. Er is ge8n verschil
tussen
deze in de ~trijd
[yoeic:ndc organis~tie
cn do org~nis8tie,die
de arbeiders
zullen
moeten gebruiken
voor de regeling
van d·.;:economie, w:-.nneer de kLas sc s t.r Lj d e cnman'L
tot deze hoogte is gckomcn çwanr-op de arbo t dcr-s tot
dergcli jke: marrtr-o gc Len kunnen voortschrij
den. In de
strijd
on~vikkclcn
zij de org2nis~ti~,die
ook voor
riit doel kan worden gebruikt.Juist
omdnt d13ze orgo.~is~ti8
ook nodig is voor de m~chtsuitoefening
en
omdo t zij
slechts
in een lnngdurige
-v{orsteling
tegen het kDpita2l
tot ontwikkclinl;
k2.n komen in dé
"ho ro sche ~eriode "van de proletnrische
revolutie
'tl;:,rin bet' nr-o lct<">riti8t door ê8n cnke Le: grote 8ctie
kan tr:1chtcn lie: gshc:lc maat.schapp i.j arm zich te oni.:.r',':cY~'-:'"1,è~fi.:1.i.tic;f voorbij.De
practijk
van de
~ns3~-~ctie
heeft
voorgoed gebroken Dct de uit het
~'~~r.:'·'yliik t.i idpe:l~k:cvc r gcn om-m :i:ll~1sic dt~t c1e rc.•.•.. ,.. 'v ,
t··
" ...
t-'
I <iC1;:
.... .i1;lg(,dnr-d'\:::nZl~n.~lJ.
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:"~y(lt ':la~~'?!1t~Gèn een i.1OÇ;tz8.s0 proces van s trr i jd ,
·.T-::r: '')-~g:=::.r.1e ar i e , '1~'1 b ewus twor-d i rrg in voo.r tnur-e nd e
:::-=~:"--():~i:.:g 'f3r.. s ch Lj n=ove rvri nrnng en e ch ij rr-rie-.
~~~La~g.J~e~ cver~inni~~,ge~~
nederlaag in eehtQr
c e : In) (:1'21 ,\\:~nt
aLl~ 2.1 in ZIJ
slechts
het ui:t;gangsp'.m't vc or v<::l~,lere strijd, totdat
de arbeiders
wcrkc'. " _ • .,._,,-4 -..•
_
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lijk in staat is de verschillende
marrtschappeLf ;
nomische en politieke
functies
door ciddel van 1
ganisatie
ann zich te trekken.

Taak en wezen VAn de nieuwe pnrtij.
36. In dit proces van strijdend
bewustwordon

el

wordend sttïjen
vervult de revolutionnaire
pérrtj
grote en noodzakelijk
t~Rk.H?p.r taak bestaat
in
X eerste pLarrts in het steunen van deze bewustworè
les ,die moet worden getrokken uit de ovcrwt nrrlnr
.\ der-Lang en die aan de pfzónc1erlijke
é1rbeiders me:
. minder klanr bewUst wordt,wcrdt
door de partij
t
leerd en door middel van haar pr-opaganda in d.e n
gebracht .Het is "de idee HJ.ie tot materiële
macht
\ z odr a zij de maas at s gri jpt .Di t tot mate r'Lè'Le IDr:.
worden van de n.'ee, zoals het door Mar'x werd gefc
. Leer'd ,ké1n slecht V'~rkelijkhcid
worden,wmmeer 2.i
Uitgesprr)ken,klaar
en duidelijk.Wanneer
zij tot
wust-gemee nschappelijk
deel wor-dt van het der.ken
nrbeiders .Hiertoe is een Absolute woorwnardc \ d.a·{
Xorganisatie_be~taat,die
het denken der afzon0erl
FTbeiders zich eigen maken tot een zUivere,bewus
gesproken formulering b~engt.De partij ,die djt m
doen is niet de commandopost over en evenmin de
t~ale van de é1rbeiders:wel is zij een centraal
p
alle kiemende gednchten zich vercnigen,wnar
het
de bewustzijn der arbeiders
is geconcentreerd
en
uiting wordt gebracht.Zo
opgovat ç kan de p::ITtij Zo
ontwikken in tegenstelling
tot de: arbeiders ;~üj
hORT levensBappenui t de, strijdende
en in bewust
groeiende klasse,zij
kan slechts
leven,zolang
de
ge verbinding met de klasse ,blijft
bestasn.
37. Dit algemene proces v.qn bewustwording en .Je
betrekking hebbende activiteit
vnn de partij
hec
kélnten.Wqt igd0re arbóider duidelijk
voelt,dc
on
>( baar-heLd Vé1D ~ocst.ruid .d e nbso Lutc noodzaak het k
lismc te vernietigen,rnoct
door d0 ~nrtij
in kl?T
mules worden snmcngcv.rt .Het' vra~f,stuk moe t in zi
mcnh+ngen wor-den ondcr-zoch t ,het antwoor-d moet me
s chrrppoLt j ke helderheid
en onverrm jdc Lä jkhc i d wo:
"< geven.Even helder
moet zijn het s t nndpurrt ç da t 'IlO:
.geriouen re n aanzien van de org.'-'nisatie van de co:
ti scha

s amen Lev i ng en 2 i

jn

vlezenl i j k~

}(:2f1In<3TKen

,(
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hef{ina van de loonarbeid
en d€ ui tbui ting( ook van
die door de staat) ,de or gan i.s a t te van de economie door
'Je raàende!"locratie
op de grond8lag
van de arbeidsti;idre kenin~.
De: nood zaak van de, or gan i s a t i e van een c ommun i s t i scb.e plan-c.:con'1r.ir. ï1or:,t d'Jid(~li i lr vl"rdr:n 'lnngG~
~0ond,cvcn~ls
dewiizp.
w~~ron de ~rbcidp.rskl~ss0
deze
l~"n b(:r,>i~~(;n.Hi('r ligt
oe n no c- vri.~wl'l onont.go nne n .
: terrein
voor de :octi vt tei t V8n de p0.Ttij ,d'at evenwel
v~n de grootste
betckE'nieis.KlaA.rheid
moet worden gebr-ach t over de wijze WI.l[:I0P het proletariaat
zijn eigen mrich t.ao r-gan i s u t i e rnoe t opb ouwen Al Le sluwe pogingen van
de. bouz-geo
i.s t.e te n haar hand.Lange
r.s
, de:.e1igen
org2,nisaties
der ar'be.Lde r s met haar invlo.ed te besmetten,
moeten worden ontmaskerd,De
sluipende
bacil
van het
Langz crne ontfutselen
van het zelfbeslissingsrecht
van
de :rrbeiders
moet worden opgespoord
en -aangewez en , Veel'
: zijdig
is de t: •.ak van de p:rrtij
in het proces
van bevrus twor-de n en voorlichting.Altijddurend
moet haar
wc.::kzawnheid zijn tegenover
de gevm-en,clie
de strijd
van de a rbe t.ûe z-s bedreigen.Als
het meest bewus t strevende,het
meest geschoold~
deel van de klasse
is de
p~rtij
in st2~t
de dreigende
gev2ren het eerst
te onderkermen,mogelijkheden
voor nieuwe mach't sor-gnhf.aaties het'eerst
te doorgronden
en zij moet ervoor
strijden,
dat haar inzicht
door de . arbe i dor-s weze Lf jk
'.':crdt benut, door het, met woorden te pr'oo age re n en,
'!:::l~.1' ho t nod i g .i.s ,dn~dVlerkeli
i 1::- in te grij'!)en,zod~,t
h',?y vo c.rbe oLd de "'rbeiderskl~:sse
in h arvr stri.id
omh:::C'g s tuvrt .
i

38. Het pr oc t i ccl il1P-Y'ijncn van de n~rti.i
in de k Laasenstri jd is niet' het mi.ns t bE:I'=lnPTi:iJ~de e Lvvan haar
ta8~.3tellig
~nn ~ij slechts
in~yii~en
als deel v~n de
kl~ssc
en
ni0t
in
t2~enstelling
tot
hanr.Stellig
kAn
h
~
-----------,--- _._._- -.
_.C'.2Y OP vredcn
s Lech ts d i onen 'l.-:·or d c ycrd 'tB,ning en de
·ÜtbreL~::'nf!
V~':Dhet !"l'1C;:ts{:~.::biC:'lvr-n de r,ndendémocf'1, .-t:h: ,:iet
CD c:r=-fU!1ctië--:s-e:?!n -ae--::iï~)'ê~lclër3--te-ontfrë1{'I{ën.
\ :1(;'t Laat s te zou v Loc :(en 1718t hnar gehele opv a t t.Lng ,"
h r".x g;..,hc Le structuur
,rh; t de p~actij J: v nn h_~:l~r gehe Le .
~,:cop'1g:):1d2en h,'};::.1' optreden
vr.n ic,dt:r~ d~g .~··18élr,
waar
'/ ei:::;
r.',rbc id~~s ::::rrzc Len b ep aa Lde r.1antYi.;gi; Lcn tct' ui tvoe:'. r i nr; t,; brr,;llg(:!"l,hmncn de: Lcdcri V,::':1(tc: p ar t i j ,als
revo I» tie;fl::1.C,ir·:;
b·.:,(irij f s ar'b e iders, het ini t i a t Le f nemen
en z ij lTJ(>~ten d it co-; doen,';I{anneer het doorvceren
VM
deze maatt'egelen mogelijk
e n noodzakeLL-ik
is.
, .•.•.
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.,.Wanneer ai~prheid€Ts het ui tbr':.ken van ecn ncti (; vej IJL
oVCïT','tor. SClrl-een-oondsbcSDm::' ,mG •...t."'!"l ~lv 1)t:-':n<~t( C':-.:-':~~
!l[S~t_('JÎ_
hë':( i 1')iJi'~'tie}- !1-e!r'lj1_~i:"t
.~",:-1-71:--;.
:~'i ~)l' tic Û'':~
'~
arbc i d e.rs . f:::mnecr in e en ho g. Yl:'- f',si:. 'nr. de strij d 1.1\,
bE'jrijrs'organis?tics
en ?rbeidersr<1(1CD terug 1einzc!1' rr-:
bet vr-aar-s tuk vo n de ort;:~nis·"'ti(' v=n de c conrvn i c .moc t«
dE: b ewuste commun
i s t.en hen m.e t alleen op dez ; no odzno
wijzen,ma2.r zij rnoete n zelf de z; vr aags tukk en in studi
'nemen en bedrij fsverg.qderingC'n bijeen- roepen om hen te
R~SpreYen.Zo voltrekt
zich hun ~ctiviteit
in de strijd
en,als motor van de strija.'''w3nneer
deze stokt of op z ;
'paden dreigt te ge.r ake n ,
'
i

39,., }![en kan geen andere grens aangeven voo.r de. 3etivi'teit van de p8trij,dan
de eene,die haar verbondenheid
aan de klasse ui tdrukt.Het
door eigen initiatief',
ove r
het dode punt heen he Lpcn van e;en mas sa-uc td e ,die door
'e'e n b cpa ,::I dE ,te overwinne n mo e i li j !'.:h.; i d te ruG~eins t .hc 'vas thcudcn ven de door de mas suc ac t.i c gelegde,"vorbi!1B.il
gen wmmeer zij wordt teruggesl?,gen,di
t a Ll-e.s kan b choren tot de ta!".k van de partij .Al de ze ac t I vi,t(:1t he eft
echter alleen dan revolutionilairc
be tekcrri s in-de ontwikkeling van de maas a-Ac t i.c .wannee.r-:de pp.,rtij 9.1s de c ,
van de klasse orrtr-ee d't en door de arbeiders. ook oLs he'
meest bewuste strijdende
deel Véln de eigen-klasse
word!
beschouwd en erYend.Voor een ~J'erwordi.ng--vandepe.rtij
~
, deze'zin,dat
ze door d€ 8rbeidcrs
zelf uit te oe~cnen
funèti.es aD!1 deze ga2t onttrekken en in eigen hgndE~ né
men,bestaat
geen andere w~8rborg dan de verbondé~~eid
aan de k18sse en de revolutioD~aire
gezindheid der'ledé
Wanneer deze band niet bestaqt,wanneer
de partij
een bl
ten de klasse staand orga2n is,bestaat
voorhaex
geen f
dere keus dan een, zich plaatsen buiten de actie,op
dcfrtistisc.he
wijze,of
een onderwerping van de arbeiders
;;1::
haar opgedrongen leiding:Zo kan de p2~tij slechts werkt
lij k revoluti (mn!'>.ir zij n , W8.!l..l1€ o r zij op z odan i ge Vlijze
cIe maasa is ve r ankez-dç da t ha-rr actie van "diE: V:1nhet pr
letarinrIt
in he t a Lgerne en niet is te onderscheiden, be h=
ve in deze zin,dat
in haar het bewuste Willen,strevcn
e
inzicht van de TI'beidcrsklnsse
is gekristnlliseerd.
40. De nieuwe taak van dG ]':l:rrtij in ék> moss<'1beweging,de
nieuwe opv~tting anngonnde het doel V3n deze, beweging,t
pa81t ook de struktuur. vnn de nieuwe partij.Haar
led~~
no€ten zijn zelfstandige
werkers,met eigen inzicht en
,ordee 1. Gebond'll aen de algell1~ne en prif\cipi ële opvat t i.r
gen van de partij ,die tevens hun Ehgen opvattin8en
zIjr
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moeten zij deze onder alle omstandi6tted'en''Verde.digen
en l1oorv.oeren.Zij kennen niet de kad'averdjcipline
van
de willoze onclerwc:r:ping aan rbesIu.I t.en; zi.j kermen .
slechts het gehoorzl",mcnl'tit •.inncr'li';Ï'ke /{)vertut~ing,die
voortkomt uit de principi~le
opvátting en bij een organisntmrisch
conflict
geef't 'deze ovcrtuiging"'de
doozslag .ttaar dergelijke
conf'I j eten cu Ll.cn zee Ldz aam zijn,
daar ook de organisatorische
beslui ten :slechts ui tdrukkin~ zijn von de princiniële
overtuigin~
der ledcn en van hun bnrp.idheid onwil dezeovcr~j.ging
in
ccncrc+e vvormen te. verweze~ijk(m'~'-Aettef"nem'en'de 'lc~
den dec I aan de 'verc1i:npinr; van 'het inzich:t'f,dat _è:niet
slcchts
geschiedt door tne or-o t Lsche .studie maar ook
en vooral door hc t voortdurend mee'str i ;dcn in de klassebewegingcn v an hct ·prolet:lria?t.
In werkelijkheid
zijn deze'heidc
elementen van bewustwording onverbrekelijk
oun elkaAr verbonden,want in de strijd
opgedane ervaring k.::mslechts w0rkclijk dienstb8.ffi' worden
gemankt door de verbinding met het theoretisch
inzicht
. terwijl
and er-zi.j ds de theoretische
studie slechts
door
"de practijk
van de klassestrijd
kan worden bevrucht.
", ",INkr partijlid
heeft dus de plicht
actief
aan de klas
sestrijd
de eL te: nemen en daarnaast
heeft hot de even
belangrijke
plicht
tot theoretische
scholing.Slechts
de verbinding van deze beide elementon van bevvustwording on strijd
ma3kt hem tot een volwaardig lid der
communistische partij.
41.
zc o Lfv ac td
f t der
nçdezc algemene
ling.,dit
b0wust deelnamen aan de strijd
dcr arbeiders
maakt ieder ontstQfUl van ecnpartij-b~ocr:ttie
onmogelijk . Lr\l1BS orc;arüsntorische
\r.leg zijn
darrrtegen Gecn
afdoendo mantr~e:elen te vinden,wnnneer deze eiFen àctivjtolt
eh deze scholing bij de lc:den zou ontbreken,
maar d an zou ü'-~ p ....
rtij
nok niet Lr-nge r ol s c onmurris bf ;
c che p:lrti.i kunnen
wor-de-n b oach cuwó, D~ wl..'r\rc~lijkc comm ,
p~rdtij.wa""YYoor"d8~z~lf~ctiVitcit"v~n
de k17ssctdebdraÇ"i,n o gC(l"Ctlt\'
] S ,uc
p"Y'tl] ,V'1~~rul:J0<:20
ge(. "cn (" 1J
i[('
leden 'rl::e~ W1 bloed 'is f,C!wordcn.Hiervocr zou nodig
Zi.;T1
de 1(,1'1\:(\ l;'ll' z0lfst;:>ndig nor.deel en hun eigen DCti v i tei t te (1rltnC:J',cn,waç'rtcgen
hun vcomrnun i s t zijn in
dPilO] I.o z : n v-in rlct woord afdol.'l1dc wl1C1rborgis .Een
p''''rt:'ji rur- t ecn commu
n'ia t f s ch prol7['r'1I0:O
k.m rm.ss ch f.en
De

ll('{~

z

vi.tie

vC'['\'lll'd(n,c:(~n p~rti.i

Lcde

be

st

s

ainde

ui t

c

omr-uru

s t en

cho-,

nooit.D~arom
hccf~ ieder lid de plicht zicll ~~t de2~
hcczt~ 0:1) te we r'kençws-n t alleen door ~'lanz i cur.e Lr' j~
hoogste eisen te stellen,stelt
hij de partij in ~td~t
zijn historische
taak in ue strijd der :}rbe1dc.;rstE'
J
_
vervul~en.

stellingen
1 t.m.

3

4 t.m.11
12 t.n.16

-

17 t.m .18
19 t .1'!l.24
25 t .m.,26
,

.

27' t.m. 31
32 t.41.35
)6 t.m.41
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INHOUD
Kcrte inhoud
De s truc tuurve rander-i nn v , h ,
kapitalisme
dwingt tot een analyse over 1'a8k en Vlezen V8.n de
Partij.
~e opkomst v.h.kapitalisrne,de
burgerlijke
revolutie en de
eerste arbei.dersbeweging.
Het liberale kapitalisme.Het
reformisillG.De staat als verzor8er v.d.arbeidersklasse.
De revolutionn8ire
staats socialistische periode v.d.arbcide r sbcwc ging.
Drie hoofdstromin8en
in de
arbe t dcr socwc ginB.
Org~lisatie
v.h.kapitalisme
door de sta~t.0nvcrzocnlijke
. tcgenste llint;'·-v.h.
gehe lp. npP8, raat tot de arbeidersklasse •
De komende nf.o uwe maae sbcvre gingen.
Bedrijfsdcmocratic.Arbeidcrsraden en b.:d.rijf sor-gan i aa'ti o s .
Ta3k en ~ïezt3nv.d .n i cuwo partij.
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