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Cursussen J(arx...:.Insti tuut.
. ' 

Volgens e·en �oor het Marx-Instituut, · Leidscheplein 25 te Arnste:P..
dam, aan de functionnarissèn der ·Partij ·gericht schrijven, kunnen ' . 
door de Districts� of scho1ingsleide�s der C .P . 1.r., bestellingen wor
den gedaan op door geno.emd "Inst� tuut uit .te geven SGhriftelijke cur-
sussen. Cursus 2 b zou -b.v. handelen ove_r democratie. ·. 

Ik zal het zeer 'op prijs stellen,indien U Uwe medewerking zoudt
willen verleenen, om tmij van· alle door het I);tar.x-Insti tuut uit te geven
cursussen, zóo mogelijk, een· exemplaar ·te doen toekomen." 

�Lif��n1m�\ CENTRAL"8N

.[!lamens dezen,
V)De. Luit.Kolonel,

Aan den Heer Hoofdcommissaris
.Politie, 

J.G.Crabbendam • 
.A M S 1r E R 1) A M. . ,, 

' . 

,; ·  
'· 
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MARX INSTITUUT, 
Roemer VisschGrstraat 4 
A:dam W. Tel, 83502. 

DE S T 11. L ':':', 

/ 

Voordracht gehouden in de Swerd�C"vsl:-Uni v,,rsi tei t op 11 Juli 1919. 

Partijgenoten; Volgens het opgesteld._e en mij me.)gei1..eEüde plan is he� ond�r
werp van onze riespreking vandaag het vraagstuk van den staat, Ik weet niet, in 
hoe-,:,.erre ge reeds met dit vraaGstu_k vertrouwd zijt. Als ik me niet vergis, is 
Uw cursus pas 1-iegonnen en is dit de P.ersto maal 9 dat ge gelegenheid he1:lt, U 
stelselmatig r.1et dit vra8.gstuk bezig te honden, Wanr..eer dit zo is 9 is het ze,r 
goed mogelijk, dat het mij in deze eerste voordracht over dit moeilijke vraag
stuk niet zal gelu\:ken, vr:,or vele ho0rders voldoendo duidelijkheid en begrij:pe
lijk11eid van v-o:�stelling te 1:>er2ike21, M: .. ·cht dit het geval zijn 9 dan v,:;rzo0k 
ik U9 F daard·or niRt van de wijs to laten br:ingen, aangezien het vraFtgstuk van 
den st&at een van de ingewikkeldste

1 
mooilijk.ste is, en de 1-iurgerlijke gelt1erden, 

schri.ivE:rs en vrijsg8re·n hel:il-ien daarin wel de m0,este verwarring gl=i"hracht. Men 
moet de-rhalve nooit verwachten, dat het mogolijk is, in een korte riespreking 
in één k2er volledige klaarheid in dit vraagstuk to herP.iken. Na de eerste be
sp·eking daerover moet men de niet ber::r:..jpelijKe of onduidelijkA pla:?.tsen no
t,�ren ,:m daar een tweed.e 9 de.rd0, en vierde maal op terug te lc::men, om dat 9 wat 
c nbegrijpelijk 1:lleef, aan te vullen en verfü1r cp te held0.ren, zowel d·)or ·1ec-
tuur als -door apartA vcordrachtcm CJ:1- hcsprekinr;en ., · 

Ik toop, dat het ons zal gelukkr-in 9 nog een keer 1:lije,m te komf)n en dan zal 
hGt mogelijk �ijn, over alle aanvullende kwesties van mening te wisselen en 
datgone, wat het meest onklaar is f"c}l)lGren, neg eens na .te zien. Ik h:::;p dan 
,· -::k, dat ge t0r aanvullL'le,- van de ·oesprekingen en de voordr2chten een zekere 
tijd zult wijden aan het lezen va11 9 zij het o:·k sl0chts enige van de- 'belangrijk-· 
ste wr:rken van �lfoirx en Engels, ··ngetwijf,�ld. zult g1:, in de lijst van te l<ezen 
h. :eken en in d8 lüor1:loGken

9 
die don de1ü:!'l.em21·s der S, -wjct- en Parti jscho �-1 in

de l:libliotheek; die gij ·bezit, ter h"snhikking stCcan, deze voorne.amste werken
vinden

9 
en als de moeilijkheid der ui tP.enzetting misschien den fier, of ander

weder':m. mocht nfsc:brikkGn 9 moet nr nog flens vooP word.en gewaarschuwd, dat men
:.üch d.ctardoor niet van d('! wijs rr- ,et laten brrmgen

9 
-d.at hetg,;en de eer ste J.,:eer

bij het lezon niet hegrijpnlijk is 9 bij de twcBde keer of als ge later eens van
uit e,;n ender s·'.;andpunt de zaak in studie neemt 9 begrijpelijk zal zijn 9 want,
ik ho2rhaal het nog r�r-ms: h.1t vra,0.gstuk is z6 ingewikkeld en de 1:lurgerlijke ge
leerden en schrijvers he�)1xm het z6 verward, dat üider mens 9 die er ernstig ovE,r
wil nadenbm en het zelfst"!ndig onder de knie wil krijgen, z:;-ch er m-er dan eens
mee moet hezighouden 9 diü hij t0lkens weer d!Hrnaar moet t0rugkr=Jren en het vrr=uè.g
stuk van verschillende karrtc-m mo,'"t bezien, om een helder en vast inzicht te vr;r
kri jgeno En�et zal U des te gemakkelijker vallen 1 tot dit vrn.Rgstuk terug te
keren, (:mdat het zulk een fundamenteel vr ::,r:gstuk betr,-lft 9 het zó ze•=r aàn elke
politiek ten grondslRg ligt 1 dat gij nit-)t alL,en in sto:rmachtig<,m, revolutio
nairen tijd9 zofls we thans �oorlcven, maAr zelfs in de moest vr�Gdzame tijd0n,
iederen d11.g ,i!H)r, in allfJ rncgolij;<:e c·,cranten 9 bij de 1-iûhandeling VP.11 .•. nv,,r
s:::hillig welk economisch --.,f poli tir'lc vrnagstuk, st,,eds op dE� vr::>.2.g stGot:
-wat is de staat?--waarin 0este.at zijn wezen?-waRrin ligt zijn h;:,tek-mis?--en
hr: e sta �t daR.rtego.nov8r onzo parb. j, de- pnrti.j; die voor de cmv 0r,verping van
het kapitalisme strij(lt, dR partij der coininunisten;---wet is ha.<1.r verhouding tot



e 

dc,n staat?- I0deren dag zult ee weer uit ven .-·f é'nd·-l'e rorzaak cp dczo kwestietorugkomen. En het voornaamste is, dat ge zelf, als res�ltaat van Uw lectuur, van do hesprekingcn en voordrachk.n
7 die gij over den staat zult horvn 9 de kun-digheid verkrijgt om zelfstandig dit vraaestuk k hehandelen 9 °.,mdat het zich door de mèest verschillende aanleidingv!1 9 ui� isdere kleine lnvestie 9 in zulke enverwachte combinatios 9 in hespr0kineen e!l discussi0s met de tep:enstanders, aan Uzal opdringGn; -0erst dan 9 als ee geleerd hent 9 zelfstandig in dit vraagsturo Uw weg te vindon 9 eerst dan kunt ge tet er ·· :· o:.c he,uden 9 dat ge stevig genoeg inUw overtuiging staat en ze mot voldoend s·ucses 9 wann;:.er en tegenover wien :,ok 9 kunt verdedigen. 

Na deze korte cpmerkingen zal ik overga,m tot het vraagstuk zelf: Wat is de staat, hoe is hij ,.ntstA.an, �n lEe m'.;et in het wezen der zaak de verhouding van de partij der arlieiderskL.sse, die v: ::. r dv volslagen omverwerpingvan het kapi talismc strijdt 9 de part:i_a der colilI!lunisten 9 tot dcil staat zijn. Ik hch reeds opgemerkt, dat er haast geen aLder vraagstuk is te vind�n, dat door de vertegenw;,ordigers van de riurgcrlijkc, wetenschap 
9 de 1-iurger.lijke wi jsbcgeerte, h�t recht? de �clitieke w0tcnschap, de jo�rnalistiek, al cf niet opzettelijk; zo zeer is verward, als h0t vraagstuk van· de·n ·:'.:'--·-1.t, Zeer dikwijls wordt tot füm huid·i_gen dag dit vraagstuk met religieusc vraagstukken vermengd; niet alleen de verdedigers van religicuse leerstellingen (vand0zon is natuurlijk niet and0rs to verwacht,:n) j maar zr.::lfs liedèm; die vrij vanreligieuse vnoroo:rdelen menen te: zj_jn

9 vermengon z0er dikwijls het· SDccialo vraagstuk van don staat mut vraaestukken der religie on pogen zeer dikwijls, mvteen ideologische, filosofischo mc-ti ver 1.ng een ingewikkelde leer to c_cntruer,.,-n, dat du· staat iets goddelijks, iuts t:vcnnatuurlijks 3.·u zijn, -dat dit eun zekerekracht zou zijn, waarmee de mensheid heeft geleefd un die aan de mensen iets geeft, of kan geven,· iets met zich meedr�agt, dat niv t van don mens afko�stig, maar hem van 'bui ten af is geg0ven 9 - dat dit een k:racht vim g0ddelijkon corspr·-,ng is. En men meet zcgeen, dat deze lc"'r zó nauw m.Jt h0t rielang <'h,r ui thui tendc klassen -der landheren en der kapitaliston i5 verri nden, z6 zeer .�n dienst van diebelangon staat, · zo diep alle gcwoont0n, alle, rpva:ttingen, geheel de wetenschap der h"'ren hurgerlijk8 vurteg-.;nwoordigers heeft d.oord:::-ong<.:n, dat gij hij i0d0rcn stap overblijfsels van deze lucr Gntm:et, t:t bij de opvatting van den staat van de mensjowiki en de snciaal-revolutionairvn, die met ver.ntwaardigirig de gedachten11.fwijzen, dat zij in roligieusu VYl':.:.rdelen z·_.ud0n zijn b0vangen, en die nver-tuigd zijn 9 dat zij den staat nuchter kunnvn bekijken" Dit vraagstuk is daar:m zo verward en inecwikkeld, :mdat het (in dit opzicht all�en onderdo0nde voor degrondslagen van de economische w0tenshhap) meer d·an ulk ander vraagstuk, de riolangen der klassen raakt. De staatsleer dient als rechtvaardiging van do ma�tschappelijke voorrechten 9 als r�chtvaardigine van het hestaan der uithuiting 9 als rechtvaardiging van het bestaan van het kapitalismei - om die reden is het de grootste ff'ut, in dit vraagstuk onpartijdigheid te verwachten, in dit vraagstu..1< de zaak zo a1m te pakken, als<'.';f lieden, die F,anspraA.k maken op wetenschappelijkheid, U hier het standpunt der zuivere we_tenschap kunnen aanriiedun. Gijzult in het vradgstuk van den staat, in de s·caatsleer, in de staats-theorie, wanneer gij van het vraagstuk kennis nee mi:; en d8arin voldoende d.:ordringi;, dRFlr-in steeds den onderlinge strijd der verschillende klassen opmerkan, den strijd, diewordt weerspiegeld of zijn ui tdrulc�dng· vindt in de strijd dèr opvattingen r,verden staat, in hat waarderen v�n de r0l e� de hetekenis van d0n staat. 11îen mc.e:t, om dit vraagstuk ,_:p de meest w,:tenscharJpelijke wijz:-o aan te pakken,een zij het ook vluchtig historisch overzicht geven� ho· de staat is 0ntstaan 9 



•• 

• 

en hoe hij zic.:i heeft e,;1-:;·,1·:i..J:keld.. H.2t me�.3i_. l1etr,_)'-1\l','i-,;,:�i· 'î:l.j f-,'ë;n \':c,rngsi;uk de:;:
maatscha;?pij-wete�s.sd1a_p C;n 11oodz;9.kel.i.jk ··:n werkeliJ.!.' .. è.é V.:Iardigheid te verkrij-
gen, dit vraagstu...lc up de ju: :.;;t" wijzs- in 0ehp,nè.elin,g te nemen en, niet in de 
massa van kleinig�1eden en in cle ontz;aggelijke ï!le:u.ignlldigh9id der met elkaar 
in st:rijd zijnde meninge::1 ·,·erlorP.n te geraken� -·,het voorl1?.amote 0:n d.i t vraagstuk 
van wetenschappelijk stanè.:pmit in behandeling te nemen- dat is het fund/unentele 
historische ver'l)and niet te vergeten, eJ.k v:raags"tuk to hesc.:hou;v6::1. van uit het 
standpu...-vit 

9 hoe een hep?ald. versch..:.jnsel in de ge3chi eck.:1is is :··ntstRe.::i ? welke 
de voornaamste fases zijn

7 
die dit ver.se;hijnsel in zi,in Ol'nwikl,:eling hE.eft door

gemaakt9 en van het standpunt van deze c,ntwikl<:eli::-lg na te gaan; wat de za2k in 
kwestie th:,ns is geworden. _. 

Wat het VI','l_agstuk van d.e11 staat ·oe-cr0ft, ho8p il{, é.at ge U ver tr-mwd. zult 
.maken met het boek va:'.l Engels: :;De ,orsprong v-a:i :i.e li'.:unilie 

7 het Pri vaat-•-eigen
dom en de StRat 11 -f;, Dit is een van t�e funia:men�·cle weT::.:en van het mode:!:"ne so
cialisme; i:n èlke ztn da1uvan ka:1 men vertrouwen he b11e11 ? --het vertrouwen, d;d; 
elke zin niet maar htkv-)-·::1.ak if:l ui tgespro::.Cen 9 mRa:2 cp grond van een ontzaggelijk 
histcrisch en politiek mo.teriaal is neergesch:ceven- Ongetwijfeld zijn in {!.i t 
wer� niet alh, ge deel ten eve:.1 toegankeJ :: :):;:

9 
gernal'-s..kali jk te ve:rs ta2n 9 on tv,;uwd: 

enige ged.eel ten ,-eronderstellen een lezers die o-.rer bepa.qlde historische en 
econ.;Jmische kernüs beschikt. l\liaRr ,ü.weer- zsg ü:� me"1 rooet zich niet van de wijs 
laten brengen wanneer men dit werk bij �et doorlezen niet dadelijk k�n begrijpen. 
Dit vindt men haast bij niemand. Maar als gij er later weer naar terug keert, 
wanneer de bel�ncstelling zal zijn ontweB.ktv zult ge �ereiken, dat ge hei 9 zoal 
niet alles ten ·rclle, toch voor het voornRarns-te ged.eel te zult begr-ijpen. Ik 
maak hierv· n melding omclat da:uui t blijkt, hoe men de zaak op d.8 juiste vv:l..jze 
meet ap:1pak.ken. JJi t werk 1,c,gint oet eo�1 h.ist:J

.
riGch overzicht 1 h::;e de stRat is 

r11tst.J.a:n l; 

Om dit vraagstuk OIJ de juiste wijze in IJe.b:m<2el:i,ng te no:nen, eveJ:..als elk 
v:raqgstuk; van het ontstaRn van het kapitalisme 1 d.e ö. ·t"riui ting onder de mensen, 
het soci13.lisme 9 hoe het sooia1i.R:J.e is o::. t�ri:;am1 9 v1elke vco:.'.',,?.aI'den het heli..,en 
v:·ortgehracht 5 -· elk van die v;cp_�.g.;;tulr-1:e!l kan n,en. eerst ste•;ig rr.et zekerheid in 
'beh3.ndelj ng nenien 9 als men zijn ·.1ntwikk21 i.ng 2ls g2}12<�. hi�+ -::risch heeft heke
ken •. rn dit vra2gstuk moet v06r all2s èo e.Rnd"-!0ht v:ord.e:'l 1-iepa,g_ld cp het feit 5 

dat er niet al tijd erm staat is 5·eweest. F�T L, e,,n tijd g,:.n,;;.;est, toen er geen 
staat 1-.,estondc De .:.: taat VArschijnt di'l_ar en "1 dien tij,1, v-�,�meer de splitsing 
::.er maatschappij in klassen verschijnt, vramrn;:;.r -,).:;'"-...·1:., :r•;:, en uitge·ouiten ver
schijnen. 

Tot de ti jd 9 toen de eerste vorm der uitbuiting VP..n den mens, c-:.e ei:::;:-ste vorm 
der splitsing in klassen -- van slavenh,;;ivd.ers en van slaven ntst :,;.l, tot dien 
tijd hestond nog de patriarchAle �-f 9 zoals ze ook wel genoemc:. wordt 9 de Clan
f.amilie (Cl.an '" g:':slachtj str-im 9 ·Nnar de :1eni:;en in starmnen, geslachten leefden), 
en ::e speren do::or oertijden in de 1-.:venswijze van vele oervolken zijn duidelijk 
genoeg achtergAl-ileven, en Rls ge een of 'l.nder w0rl� over do 0&rcul tuur ter hand 
neemt i zult gij steeds op een menr of tn:L·'.l<le:r orniijnde riesch:ï:'ijving; op een vor
wijzing:· \ eeYI vermelding_ stoten" dat: er eiln, t:..jd is gew,:est. 1 èl.ie meer of minder op 
het :_--er--communisme gelnok, toen e:c gnen spl:i ·t::sing der rraf.ltechR:ppij in slaven··· 
houders en slaven bestond. En t0en was er ook geA� stqRti er was geen �cpaald 

;;:rÏÎDe ,,oÏ:s;,,_;:,0::16" van het [!""�"...,; van de particuliG:::'0 r igend-:.m E.::i:l van de st1rnt11• 

Deel 16 VAn de }ft"qr:-;.:.:.' --'-� ��:!:J.E; 0i1'li.othnok, 



a:;:-paraat voor het stc:�seÏ.i';RtiG ge1):r:J::.k van g,:1ï'i<dcl en bet or:d.e;"�eGc·.hikt mAken vande mensen aan het gewe].d, Z,ük een appa�C'aR·� ::.T12 wordt staRt gE-n ,ernd. In de oer-·-maatschappij; toen de rnc-msen in kleine stRm::nGn leefde:1, -toen zij ,;içh n ·-g op de laagste trappen ':an o:itwikkeJ.ing ;')e':,md.en 9-- in een toest1md 1 die d.ich bij wildheid stonè.? .·· in bct tijdperk, waarvan de huidige 1-,eschaP.fde m,:msheidc1. ·or ettelijke du.iz12nden van Ja:rnn is gescheiden
5 ·•• in dien tijd zijn geen teke·· nen voor het 0estaan van ,::en s ta2 t; te be",_é)eu:cen, Wij zien de 'leerschappi j i.ran zedege�ag, achting: macht, waArin de stamoudsten zich verhougden; - we zien, dat dezeli:'l�ht ook wel doo:r vi�o---:,cn we:::'cl ëÜ tgeocié:1cl, -- d.e toesta�d der vrou.w zag er anéi.e:cs uit dan de rechtlcze 

1 onclG.:"O.rli. . .!;:'ce toestand van thans, - maRr wij zien ner-gens een llijzondere cntegc,rie va:1 mem,an� die een afzcnde:rlijke plRats innemen · m de anderen te regeren 1 en in het tclang en voor het doel van het regeren stelsel:natig; du1.11 za'3.m 1 eon ber•aalJ. dwang--apl)araát ·oezi tten:1 een apparaat van het gewelJ� zcals da·I; tegenwooi·d.ig; z0als a1::'..en begrijpen, de bewapende formaties van de mili tRire m;;icht, •le gGVElngenissen E-:1 a'.1.d.c:c-e _middelen om de wil van anderen 8-Rnhet geweld tè onderworpe:>'.11 zijn� · c.1.at; vat h�t wezen van è.on staat ui tnaP\kt. Als W(, :1. 'c/' 8'1 van de z� genaamè.e religi-ause ".eerstellingen, sliID..:.1.eden, wijsgerige c�mtructies 5 - VRn de me::ligvo.ldige meningen, die de burgerlijke geleerdencr·ntrueren 9 -· en het ware wez,:m der zaak nav-:·rsen, zullen wij zien 9 dat de staatm.:.e'� wqrd.en terucgebracht t . .:t juist zulk een� uit de mensen--maatschappij afgez-�nè.erd regerings--appe.:.."aat, Wanneer zulk een bij:rnndere groep van me::isen verschijnt? die g8en andere 1)ezigheid heeft dan te regeren, en die ,:1or het regeren· een bijzClnd-er apparaat v::or den dv::ang; het •:nderwerpen van den wil van anderen cnc:or hei: geweld, n.:dig heeft; ·-,geva::1gen:i.ssenr bijzc,ndere formaties van mensen,mi L. tai ren i e:,z, 1 - d.m ve:r·s chi jn t dE: s tA.a t. Er WaE echter 2en tij 1
1 te er gsen st�8t wa�, toen het algemeen verhand, demap_·:::schapp5.j Zè"Lf, de à.isciplüw� è.e Rrhnidsorde in stand werd gehou,den d.::,or de m.3._c.ht de:.. gev,00.:'lte; à.oor d.e traditio 9 d.c,)r 1'.�t gez2.g '.,f de achting, die de oudstenYan de si-am ::f de ·,rr'-' 11,.,m heb·neri genoten, :.1-.:;.e te dier tijde dikwijls niet alleen dezelfde n,chten hadden als de ma:rrn.e.n

9 maar niet zelden slechts een h::gere plaRts ·ün1amen; en tosn e:r· geen ;Jijzonè.erc catego1�ie van m&nse :. --specialisten om te regeren- bostcnda De geschiedenis toont a�n, dat de staat als afzonderlijk apparaatter ,-nderdë•,;_t::uJg van mens::::-i alleen daa1:· en dan ontst.-,nd 7 wa.<J.r de splitsing dermaatschappij in klassen te voorsc;.hijn k','vRJ::1 $ ··d,w 0 z 0 een splitsing in �ulks g1°oepen, V:J.n mensen, van wie d.e enen zich v�ortduJ"0nd den ar·0eid de:r; anderen k�nden toeisigenen�- wa2r d,'è een den andc1' uit··iui t� ·:_:,J. deze in.deling der m2 ,,,_.Lsc.!J.appij in k1P..ssen in de ges0hiedeni3 m0eten wij steeds als funè.amcnteel fei:: hE::.de:." ·•oor vgen houden9 de .,:;nt,•;j_kkeling van alle mensen-maRtschappijen in do io · p van du.izvnden van jaren" :in alle l2nden zo:1.der uitzondering� t,·ont ons è.e algemene wetma "'.;ighE.id] regelrn�_:..·:� � c:e cpeen7olging dezerontw::.kkeling e,p deze wijze: dat wij c=:erst een klassen}o .. ,e ma"tflohappij hebî,er., ·- d.e 1.:orspro�e�ijke 1 pat1°J.arcb.a]e oer-ma2tsch.'.'l.;.)j'.'::�, WRarin geen 11ristocr2ten riestondEJnî lan hcbl,c::1 wij een r.ia::i.tschappij 1 di� 1-Jnrust op slavernij, een maatschRppij van .slavenhoudersa Het gehele moderne: 'l)eschRaÏde Europ,q heeft dit doorgernRakt;·· voor tweedu.izeüd. j11ar was de slavernij volkomen overheersend, '�ok de overgrcitemeerderheid der Yolk:en VP..n- è.e overige wert-,ldö.elen heoft dit d·,orgemaé'.ki;;< Bij de m:i.nst ont··dkkèlè e volken Z].jn cok nu nog de spoTen der sl,wernij te vind.en, en de
' ' , . . 

1 ' . -�:li:,·�e�--:::;_1g;J:>n. ya:n s .. "lve:r.-niJ vindt mrm
9 

·D c ·v c in Ji..fri.:,:�a9 ook thansQ SJ::r�rEönhouàers ensl;:,·,eny -dat is :"'.e 2erste grote kla::;sens:pli tsing<- J)é eer-ste groep t:,e�R.t hint A.1-leen alle produc tiPr:i.iddelen, c"'.e grond.r de wer1:tuig:;n, al wa:ren die toen ook nog zo P-�-·· mit.i.ef: maat ZlJ 1)ez.s.t '.ok nh:::;nsen" Deze groep hee.1�te sJ �--;"'n:ic,_ders, en de"·genc::1, è.ie werkt':'ln er �- ----· .. �. r:r-:.c-htt-·,, ...... '·-:::..n sla1en 0 
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Op déze vorm volgde historisch een andere vorm - de lijfeigenschap. De slaver
nij veranderde in de overgrote meerderheid der landen in haar ontwikkeling in de 
lijfeigenschap. De fundamentele splitsing der maatschappij is: - feodale landheren 
en lijfeigene boeren. De vorm van de verhouding onder de .mensen veranderde. De 
slavenhouders beschouwden de slaven als hun eigendom 9 de wet bekrachtigde die 
opvatting en beschouwde de slaven als zaken 9 die zich volkomen in het bezit der 
slavenhouders bevonden. Tegenover den lijfeigenen boer bleef de klasse-onderdruk
king, de afhankelijkheid bestaan, maar de fecdale land.heer góld niet als eige
naar van den boer als zaak, doch-hij had alleen recht �P zijn arbeid en kon hem 
tot het vervullen van een zekeren dienstplicht dwingen. In de rractijk verschilde, 
zoals gij allen weet, liet lijfoigenrecht, vooral in Rusland, waar ze het langst 
is blijven bèstaan en de ruwste vormen heeft aangenomen, in niets van de sla
vern;ij. 

Verder: - in de feodale maatschappij ontstond 1 naar mate de handel zich cntwik
kelde, een wereldmarkt ontstond, naar mate zich het geldverkeer ontwikkelde, een 
nieuwe klanse, - de klasse der kapitalisten. Uit de waar, uit de warenruil, uit 
het ontstaan van de macht van het geld, onts·Gond de macht van het kapitaal. In 
de 18e eeuw, juist op· einde der 18e eeuw en in de loop van de 19e eeuw voltrokken 
ziet in de ganse wereld revoluties. Het feodalisme werd uit alle landen van West
Europa verdrongen. In Rusland geschiedde d:tt later dan in alle landen. Ook in 
Rusland kwam in 1861 een omwenteling tot stand, waarvan het gev0lg was, q,at de 
ene ma.atschappijvorm door een andere werd vervangen; - inplaats van de lijfeigen
schap trad het kapitalisme, waarbij de splitsing in klassen bleef bestaa:n9 ver
scheidene sporen en overblijfsels van het feodale bleven bestaan, maar in de grond .. 
der zaak de klassen�litsing een andere vorm verkreeg. 

ne.kapitäal-eigenaars, de grondei�enaars, de fabriekseigenaars maakten en 
maken in alle kapitalistische staten een zeer kleine minderheid der bevolking 
uit, die over de gezamenlijke arbeid van het volk volledige beschikking heeft

5 

en aldus over de gehele massa der arbeiders, - van wie de meesten proletariërs 
en loonarbeiders zijn, die in het productieproces hun levensonderh(:ud alleen door 
de verkoop van hun arbeidshanden, arbeidskracht verwerven

9 - naar goeddunken kan 
beschikken, hen onderdrukt en uitbuit, De boeren, die ten tijd van het feodalisme 
verbrokkeld en onderdrukt waren, veranderden met de overgang naar het kapitalisme 
gedeeltelijk -voor het merendeel- in proletariërs, gedeeltelijk -de minderheid-

.in welgestelde boeren, die zelf arryeiders huurden én de dorps-bourgeoisie uit
maakten. 

Dit fundamentele feit van de overgang der maatschappij van de oer-vormen der 
slavernij naar het feodalisme en ten slotte naar het kapitalisme moet gij steeds 
in het oog houden, want alleen als gij U dit fundamentele feit herinnert alleen 
als gij alle politieke leerstellingen binnen dit fundamentele raam stelt, zijt 
ge in staat, deze leerstellingen juist te beoordelen, en te �egrijpen, waarop 
zij betrekking hebben; want elk van deze grote tijdperken van de geschiedenis 
der mensheid, -dat van de siavernij, het feodalisme en het kapitalisme,- omvat 
tientallen en honderdtallen van eeuwen en biedt een massa van politieke vormen, 
allerlei soorten van politieke leerstellingen, meningen, revoluties, - en men kan 
door al deze buitengewone. bontheid en reusachtige menigvuldigheid, di.e vooral met 
de politieke, filosofische en andere leerstellingen der burgerlijke geleerden en 
politici verbonden is, alleen dan zijn weg vinden, wanneer men stevig vasthoudt 
aan de vormveranderingen der klassenheerschappij als leidende richtsnoer van deze 
s��itsing der maatschappij in klassen, en van dit standuu.�t uit alle maatschappe-
11.Jke vraagstukken, de ec0no::i; ':�"'". ""'"1 i ... ,; oh,. ,...� "::::telijke, religiP'1s.: enz.,
onderzoekt,
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Als gij van het standpunt dezer fundamentele splitsing de staat heschouwt, 
zult ge zien, dat er v66r de splitsing der maatschappij in klassen, zoals ik reeds 
zeide, geen staat bestond. NaarmatG de maatschappolijke splitsing in klassen 
ontstaat en zich consolideert, in diezelfde mate ontstaat en consolideert zich 
de staat. Wij hebben in de geschiedenis der mensheid tientallen en honderdtallen 
van landen, die slavernij, feodalisme en kapitalisme hehnen doorgemaakt en door
maken. In elk daarvan ziet ge, trots de geweldige historische veranderingen, alle 
politieke wederwaardigheden en alle revoluties, die met deze ontwikkeling der 
mensheid verbonden waren, met de overgang der slavernij over het fe8dalisme naar 
he·t kapitalisme, en naar de tegenwoordige wereldstrijd tegen het kapitalisme, 
- steeds ziet ge het ontstaan van de staat.

De staat was altoos een bepaald apparaat, dat zich nit de maatschappij af
zonderde en bestond uit groepen van.mensen, die zich alleen, of bijna alleen, 
of in hoofdzaak, bezig hielden met regeren. De mensen worden verdeeld in specia
listen in het regeren en in geregeerden. In hen, d�e zich boven de maatschappij 
verheffen en die men regeerders, vertegenwoordigers van den staat noemt. Tiit 
apparaat, - deze groep van mensen, die de anderen regeert, maakt :üch van een 
bepaald apparaat van den dwang meester, van het physieke geweld·, - onverschillig 
of zich dit geweld ov�r de mensen openbaart in knuppels, zoals in de oertijd, 
of, zoals in het tijdperk der slavernij, in een meer volmaakte soort van bewa
pening, of in het vuurwapen, dat in de middeleeuwen opkwam, of ten slotte in de 
modsrne bewapening, die in de 20e een� technische wonderen hereikt en volkomen 
op de laatste wonderen van de moderne techniek berust. De methoden van het ge
weld zijn anders geworden, maar altoos, toen er een staat was, bestond in iedere 
màatschappij een groep van mensen, die regeerden, die c0mmandeerden, die heersten 
en ter handhaving van· de macht een apparaat van de physieken dwang, een apparaat 
van het geweid in handen hadden, een apparaat met een bewapening, die beantwoor�
de aan het technische niveau van ieder tijdperk. En eerst als wij deze algemene 
verschijnselen van naderbij beschouwen, - als we ons de vraag voorleggen: waarom 
er geen staat w�, toen er geen klasseµ bestonden, toen er geen uitbuiters en 
uitgebuiten bestsnden, - en waarom hij met het ontstäan der klassen is ontstaan,· 
eerst dan vinden wij een bepaald antwoord op de vraag naar het wezen en de be
tekenis van den staat. 

De staat is een machine voor het instandhouden van de heerschappij van de ene 
klasse over de andere. Toen er in de maatschappij geen klassen bestonden, - toen 
de mensen tot aan het tijdperk der slavernij, onder de oertijd-voorwaarden van 
een grotere g@lijkheid werkten, onder de voorwaarden van een zeer geringe pro
ductiviteit van de arheid,- toen de oertijdmens zich moeizaam de, voor het zeer 
primitieve oertijd-bestaan noodzakelijke middelen verschafte, ontstond er geen 
bijzondere groep van mensen, en ken die ook niet ontstaan, die zich speciaal 
voor de leiding afzonderde en die over de gehele overige maatschappij heerste. 
Eerst toen de eerste vorm van de splitsing der maatschappij in klassen, teen de 
slavernij opkwam, -toen het v�or een bepaalde klasse van mensen, die zich uit
sluit��d op de grofste vormen van de arbeid in het landbouwbedrijf toelegden 9 

mogeliJk werd, een zeker overschot te produceren, - toen dit overschot voor het 
meest schamele bestaan van den slaaf niet meer beslist noodzakelijk was en in 
de handen der slaven-houders terecht kwam, � toen op deze wijze het bestaan der 
klasse van slavenhouders zich consolideerde, werd om dit nestaan te consolideren, 
het verschijnen van den staat n�odzakelijk, 

En hij verscheen - de. staat der slavenhouders, het apparaat, dat de macht aan 
de slavenhouders in handen gaf, de mogelijkheid om alle slaven te regP-ren. 
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zowel de maatschappij als de staat waren toen-ter-tijd aa�erkelijk klein�* dan 
thans, beschikten over een onvergelijkelijk zwakker ve�hindings-apparaat; -toen 

hes.tonden de huidige verkeersmiddelen nog nif:it. Bergen, stromen en zeeifo �aren. veel gro.tere hindernissen dan nu, en de vorming �·ap de staat vol trok z1oh l'n.rm 
nen veel engere !:Ui.:'�c1x:1.jksk:1r.dige grenzen, Het technisphe zwakke staats-atpparaat 
was dienstbaar aan een staat, die zich binnen betrekkelijk en.ze grenzen en over 
een eng arheidsveld uitstrekte. Maar het was toch een appa�aat, da� _da slaven
dwong, in de slavernij te blijven, dat het ene d�el der maatschappiJ onder de 
�wang, de onderdrukking van het andere hield. 

Men kan het overwegende deel der maatschap}ij Biet dwinge� tet stelselmatige 
arbeid voor het and.ere deel zonder een blijvend dwangapparaat. Zolang er geen 
klassen waren� - bestond zulk een apparaat niet. To�n de �lassen �pkwamen, ver
scheen met de groei en het vaster wo*den van deze s�litsing, steeds en overal 
een bijzonde�e instelling, - de staat. De staatsvormen waren b�itengewoon ver
sohillend "la.P. soort. Ten tijde der slav-ernij in de toe.t,.-t.;r-tijd meest ontwikl<;el
de, meest cultarele en heschaafde landen, b.v. in het oude Griekenlcnd en in Rome, 
die heiden geheel op de slavernij berustteh, zien we reeds verschillende staats
vci.rmen. In dien tijd reeds ontstaat hi';t onderscheid tussen monarchi-e en :rep1tbliek, 
tussen aristocratie en democratie. De monarèhie, -als he�rschappij van een :nke
ling� de republiek, -met het ontbreken van .Elni�erlei niet gekozen·macht; de 
aristocratie, -als heerschappij van -een betrekkelijk kleine minderheid, de demo
cratie, -als volksheerschappij, - dem-0cratie betekent, woordelijk uit het Grieks 
vertaald, volksheF.irschappij. Deze verschillen ont·stonden in het tijdperk der sla
V9rnij. Niettege,istaande deze verschil,len was de staat in het tijdperk der sla
vernij een slavenhoudersstaat, onverschillig 0f hij een monarchie dan wel een 
aristocratisehe of democratische republiek was. 

Iv ie�ere cursus ever de geschiP.denis der oudheid zult ge, wanneer ge .naar een 
voordraeht over dit onderwerp luistert, 'hor.en spreken eve:r de strij'd, die tussèn 
de monarahàle en republikeinse staten werd gevoerd; m?ar de grondsla� waa, dat 
de alAven niet als mensen werden beschouwd; zij werden niet alleen niet als bur
bers, Dt:3.ar ook nint als mensen teschouwd. Het Romeinse recht �esohouwde hen als 
een zaak. De wet (lJ) moord JE), om ever andere wetteh tF)r l)eschermil'l.g van de 
menselijke persocn niet te sprP-ken, gold niet voor slaven; ze beschermde alleen 
de (Slavenhci.:,,ders, als enig volledig ber.1chtigde burgers. Werd nu, eon monarchie 
gesticht, -�ó wrr.s deze een monarchie der slavenhouders; ee.rt republiek, -zo was 
deze een republ·.ek der slavenhouders, waa�in de slavenhouders in hèt genot waren 
van alle rechte 1, terwijl de slaven krachtens wet zaken waren, en niet alleen 
alle soort van ,nderdrukking over hen mogelijk was, maar zelfs het vermoorden van 
een slaaf niet nls misdaad gold. 

]� �publieken der slaven-houders werden naar hun inwendige organisatie onder
scheiden in ari�tocratische en democratische republiAkeh. In de aristocFatische 
republiek nam een klein getal van bevoorrechten aan de verkiezingen deel; in de 
democràtisohe namen allen daaraan deei, maar al-weer alle slaven-houdP-rs, allen, 
hehalve de slaven. Deze fundamentele omstandigheid moet men in het oog h�uden, 

�) D.w.z. de doo� de wet bepaalde bestraffing van den moordenaar. - Red. 
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aangezien ze op het vraagstuk �;an den staat het meeste licht werpt en het wezen 
van den staat duidelijk aantocnt. 

De staat is een machine tot het nnderdrukken van de ene klasse door de andere, 
- een machine, waarmee de ene klasse de overige, onderworpen kla.sse,n tot gehoor
zaamheid dwingt. De vórm der machine kan verschillend zijn: in den slavenhouders
staat hebhen wij de monarchie, ·do aristocratische republiek of zelfs de demo
cratische republiek, en inderä.aad waren de regeringovormen uiterst menigvuldig,
terwijl het wezen der zaak hetzelfde bleef: èe slaven hadden geen rechten en
bleven een onderdrukte klasse, ze golden niet als nensen. Hetzelfde zien wij in
de feodale staat.

De wisseling der vormen der uitbuiting veranderde de slavenhoudersstaat in de 
fecdale staat. Dit had een geweldige betekenis. In de maatschappij der slavernij 
-volledige �echtlooshtid van den slaaf; hij geldt ni�t �l� me�s; in de feodale
maatschappij -de gebondenheid van den boer Aan de grond,

Het voornaamste kenmerk van het lijfeigenreoht is, dat de heeren (en toPn-ter
tijd maaktén de hóüren de meerderheid uit; de stedelijke �evolking was uit�rst 
zwak ontwikke'ld) aan de grond geb,.mden waren, waaruit ook het begrip zelf
lijfeigenschap - voortsproot. De boer mooht een hepaald aa�tal dagen voor z!ch
zelf d0 nkk:o:.,:r bewerken, dien de landheer ,hem ter heschlkking stelde; d� overige 
tijd werkte de lijfeigen boer voor den lanQ�eer. Het wezen van de klassenroaat
schap:pij bleef oestaan: de maatscha:ppij be:rustte op klassenuithuiting. Volledige 
rechten konden alleen de landheren 'l:,ezj.tten, de boeren golden als rech-'tloos. 
ln de practijk was er maar zeer weinig ve�schil tussen hun toestand en die van 
de slaven in de slavenhoudersstaat. Toch opende zich een 'hredere weg voor hun 
bevrijding, de bevrijding der 1'Mren" om.dat de lijfeigen hoer niet als :i,eohtstree 
eigendóm van den landhe�r gold. Hij ko� ��n deel van zijh tijd op zijn eigen 
akker door�rengen; hij kons als-het-.wa:re tot op zekere hoogte zichzëlf -.oebehoren 
en bij de ,grotere ontwikkelingsmogel;i.jkhcid. van de ruil en de handelshetrekkingen 
kwam de 'lijfeigenschap voortdurend mèer in ontl:>in-din� en de kring der b�vrijding 
van de boeren werd voortdurend g:l.'oter. L� feodale maatschappij was steeds samen
gestelder dan die der slavenhoudero. Daa�in hestond een sterk element der ón�
wikkeling van.de handel, de nijverheid, hetgeen toen roeeds na�r het kapitalisme 
leidde. In de middeleeuwen was de lijfeigensohap overh8eTsend. Ook hi�r war8n de 
staatsvormen van verschillende soort, Ook hier was �r zowel monarohie als re
publiek, al was het ook minder scherp omlijnà, maar steeds golden enkel en alleen 
de feodale landheren als heArsers. ne lijfeigen boeren waren van alle politieke 
rechten absoluut uitge8loten. 

Zowel onder de slavernij als onder het feodalisme kan de heerschappij van een 
klei�e minderheid over de reus�chtige meerd8rheid hPt niet zonder dwang stellen. 
Oe ganse geschiedenis is vól van onafgf,!brokEin pogingen tler onderdrukte klassen 
om hun knechtschap af te schudten. De geschiedenis der slavernij kent óorlogen 
ter bevrijding van de slavernij, die VP.le tif'-ntallen van jaren duurden. In '-b 
voorbijgaan zij opgemerkt, d;'J.t de nF.1.am "Spartacus", die de :Duitse communisten 
thans hebt"Jen aangenomen, -deze enige :Duitse partij, die wnrkelijk tegen het juk 
van het kapitalisme strijdt,- deze náam hebhen z:i,j aélngenomen, omdat Spartaous 
een van de meest op de voorgrond tredr,ndrci helden van een van de grootste slaven
opstanden van ongeveer 2000 jaRr geleden was, toen het schijnryaar almachtige 
Romeinse Rijk, dRt geheel op de slavernij beru:3tte, gedure�de een lange reeks van 
jaren werd geschokt door de slsgen van 0.en reusachtige .opstand der slaven, die 
zich wapenden en onder leiding van Sp�rt�cu� een reusaohti� leger vormden. Per 
slot van rekening werden zij evenwel verslagen, gevangen en door de slavenhouders 
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gemarteld. Deze burgeroorlogen vullen de ganse geschi0-denis van het bestaan der 
klassenmaatschappij. Ik heb zo even het voorbeeld van de grootste zulker hurger
oorlogen in het tijdperk der slavernij aangehaald. Het gehele tijdperk van.het
feodalisme is gelijkelijk vervuld dcor onafgebroken boerenopstanden. In Duits
land b.v. nam deze strijd tussen de beide klassen:· landheren en 1:ioerPn, in de 
middeleeuwen grote afmetingen aan en zette zich om in de hurger-oorlog der hoe
ren tegen de landheren. Gij kent allen voorbeelden van dergelijke herhaalde op
standen der 1:ioeren tegen de f3odale landheren, ook in Rusland. 

Ter handhaving van zijn heerschappij, ter instandhouding van de macht, moest 
de landheer een apparaat hebben, dat voor hem het reusachtige getal van mensen 
in onderworpenheid bij elkaar hield, hen aan l)epaalde wetten, regels, onderwierp; 
en·al deze wetten kwamen in de grond hierop neeri - de macht_.der landheren over 
de lijfeigen boeren te handhaven. Dit was de feodale staat, die b.v. in Rusland 
of in de zeer achterlijke �ziatisohe landen, waar het feodalisme tegenwoordig 
nog heerst, - verschillend naar de vorm 1 - of republikeins of monarchaal was.
Was de staat monarchaal, dan werd. de macht van een e:r..kelii.ng erkend; was hij re-
publikeias, dan werd min of meer de medewerking vqn gekozenen uit de landheren-. 
maatschappij toegestaan; - dit i�1 de feodale màatschappij. De feodale mnR�schappi 
omvat zulk een verdeling in klassen, WRarbij de ':>Vvrweldigende meerderheid - de 
lijfeigen boeren - zieh bevond in volslagen afhankelijkheid van een uiterst ge
ringe minderheid - de landheren,- dié eigenaars waren van de grond. 

De ontwikkeling van de handel, de cntwikkeling van de wait"enruil leidde tot. 
het uits�hdiden van een mieuwe klasse, - �e kapitalisten. Het kapitaal ontstond 
tegen het einde der middeleeuwen, toen na de ontdekking van .Amerika de wereldhan
del een reusamhtige ontwikkeling bereikte, toen de hoeveelheid der edele metalen 
toenam, toen zilirer en goud tot ruilmiddel werden, - �oen de omloop van het geld 
de mogelijkheid schiep, geweldige rijkdommen in één hand op te hopen. Zilver en 
go-�·.d werd i.n de ganse wereld als rijkdom aangemerkt. De economische krachten van 
de klasse de:r:: landheren verzwakken, en de krac:1t van de nieuwe klasse, - van de 
vertegenw,)ordigers van het �pi taal,- kwam tot ontwikkeling� De omvorming van de 
m�atscha:ppij -v.ol trök zich zodanig, dat alle burgers in zekeren zin gelijlç werden 
gesteld; de vroegere indeling in slavenhoude-rs en slaven wiel weg; voor de wet 
waren allen gelijk, :or-1verschillig over welk �rnpi taal de enkeling 'beschikte, · of hij 
grond in persoonlijk eigendom bezat, of wel een armoed�aaier was, die niets be
zat dan zijn werkhanden: - allen zijn gelijk voor de wet. De wet besche:rmt allen 
o� dezelfde wijze

1 
besohermt het eigendom, als hij zoiets bezit, tegen de aRn

slagen ep het eigendom van de k•1.ut der massa, die, zonder ed.gendom te hebben,
zonder iets a.nde�s te he�hen dan zij� werkhanden, langzamerhand verarmt, in ellen
de �eraakt en in een proletariër verandert. �o is de kapitalistische maatschappij.

Uitvoerig ken ik hiGr niet op ingaan. @ij zult nog op deze vraag terugkomen, 
als ge �et prBgrarn deD partij gaat bespreken; - dan �ttlt ge een karakteristiek 
der kapitalistische maatschappij te horen krijgen. Deze maatschapp_ij tre.d op 
tegen de lijfeigenschap, tegen het oude feodale recht met de vrijheid als leuze. 
Dit was evenwel een vrijheid yoor den bezitter van eigendom. En teen het feodale 
reoht werd -ve�nield, hetgeen tegen het einde van de 18e en in het hegin van de 
19e eeuw gebeurde, - in Rusland gebeurde dit later dan in an�ere landen, �n het 
jaar 1861, � toen kwam in de plaats van de f8odale staat de kapitalistische staat, 
die als zijn leuze de vrijheid van het g�nse volk verkondigt, die zegt, dat hij 
de wil v,m het gehele v:olk uitdrukt - d.ie loochenn, dat hij een klassenmaatschap
pij is, - en hier ontplsoi t zich e,en strijd tussen de socialisten. rlie voor de 
vrijheid van het g9!i.ele Yolk strij'clen, en de kapitalistische staat, die thans tot 
het stióhten van de S0cial1s ... üs:..he Sowjet-Repul)liek heeft geleid en die geheel 
de W€reld o.mvaJc.·. 
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Om de strijd 9 
die tegen het wereldkapi taal is ·hegonnen 9 k l:)6g:rijpen

9 -- om het 
wezen van te kapitaltstische staat te verstaàn 9 moet men er aan denken 9 dat de 
kapitalistische staat 9 toen hij t,g8n he t faodalismc te velde trok 9 da strijd 
onder de leuze van de vrijheid voerde. De afschaffing van het feodalisme betekende 
de vrijheid. voor d.J vertegenwoordigers van de kapitalistische staat, en l:)eweos in 
zoverre een dienst 9 dat de lijfeigenschap werd vernietigd en de l:)oeren de mogelijk
heid werd gegeven 1 als onheperkt eigenaar te ·csE·,hikken over de grond, dien zij 
hadden verworven 9 zij 'het door afko)p 9 zij het door de ,,rirok *) 9 -- dit li.;it de 

staat cnvers·chillig: hij beschermde de eigendom 9 op welke wijz0 d0ze ook mocht 
zijn ontstaan, daar hij op den privaten eigendom berustte . De boeren werden in 
alle modernd heschaafde staten +,ot privaat--eigenaars. Do staat heschermde de 
privaat-eigendom en daar, waar de landheer een gedeelte van het land aan de boeren 
afstond� beloonde hij hem door middel van aflossing 9 de_ verkoop -J:oor geld. De 
staat verklaardo als het v:are: wij zullen de volledige :;;,rivaten eigendom in stand 
houden, �n hij verleende daaraan elke onderstcuning 9 elke hu�p. De staat erkende 
voor ieder koopman 9 ieder industriëel en faririkant deze eigendom c En deze maat-
schappij, die op de privaten eigendom berustte, op de macht van het kapitaal, op 
de volkomen o.tJ.dorwerpiLg van allo bezitloze arl:)eiders ,;.,n de werkende boe:.·en-·mas
saas, - deze maatschappij verkondigde haar : ,,,,., .. -,·<'.l.-.?:;t:.j ,:2 ,-,y::md ._-an de vrijheid, 
streed t0gen de lijfeigenschap -- ze verklaa:cde ie eigendom als _vrij 

I en was er 
bijzonder trot� op, �at de staat opgehouden zou hebhen oen klassenstaat te zijn. 

Intussen bleef de staat nog even goed als tevoren een maehine 1 die dat kapita
lisme helpt, de arme boeren en de arbeide;rsklassl;l in onderworr•:mheid te houden; 
maar uiterlijk was hij vrij. Hij pro'llamoerde h0t algemeen kicsrech·t, verklaarde 
door de mond van zijn verdedigers, predikanten 9 

geleerden en wijsgeren: - deze 
staat is geen klassenstaat. Zelfs nu - nu de strijd dor socialistische s-::;wjet
repuhlieken tegen die staat is begonnen 9 beschuldigen zij ons, dat wij de vernie
tigers van de vrijheid zouden zijn,- dat wij een staat stichten, die op dwang:.� 
opgohouwd, op onderdrukking van den een door den ander, - terwijl zij de staat 
van het ganse volk 9 de democratische staat zouden uitmaken, En dit vraagstuk 
- van de staat - heeft nu, ton tijde van het l:)egin van de socialistische revolutie
�;ver de ganse wereld en juisi; tijdens de ::;egepraal der revolutie in enkele landen,
nu de strijd tégen het wereld-kapitaal zich bijzonder heeft verscherpt 9 - de aller-
gr�otste betekenis verworven en werd, mogen we zeggen, hut pijnlijkste vraagstuk, 
hot rirandpunt van all.e poli th1ke vragen, van alle politieke discussies van de 
tt::)genwo.ordige tijd, 

Welke partij 9 hetzij in Rusland of in welk meer heschaafd land c'ok, WlJ ook 
mogen uitkiezen, hijna alle politiuke Qiscussies, meningsverschillen en opvattingen 
draaien thans om het heg.rip van de staat, - of <le staat in een kapitalistisch lan:l, 
in een democratische republiek, - vooral in P.en, zoals Zwitserland of .Amerike. 
in de allervrijste democratische re:publ:j.eken 9 - of de staat de uitdrukking is.van 
de volkswil, de samBnvatting van een heslissing van het gehele volk 9 de uitdruk
king van de; nationale·, Ll enz., enz., - dan wel een machine, waarmee de kapitalis
ten hun macht over de arheidersklasse en de baeren in stand kunnen houden. Dit
is hot fundamentele vr.aagstuk, waarom.11.een zich thans in de gehele wereld de poli
tieke dehat-ten h0wegen, Wat W�'rdt over het Bolsjewisme gezegd? J)e burgerlijke pers
scheldt op de �;.,i1ewiki; geen courant zal men vinden, waarin niet de gangriare l:}e
schuldiging tegen ttë Bolsjewiki wordt herhaald, dat zij zich aan de volksheerachap-

3E) Ohrck ILc.:c'.c mon in het oude il:usland de voortdurende schatplichtigheid van den 
lijfeige_ne, die Wb-1. zE:�.i:� �,,ndig, voor eigen rckE?nin,;,, 1-u'.--L- ..,,,,,, .. ,2an den la,nd
heer een deel van _zijn verd.lti,.., ·"' �:- 6t,_:._ �'[ ::; 0 �:.-�d., - L-J.. 
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pij heblJen vergrepen. Als onze rnensjewiki en sociaaJ. ... revolutionairen in hun een-
voudigheid van geest (un misschien is het geen eenvoudigheid van geest, of mis

schi&n zo t n eenvoudigheid van gecst 9 waarvan wordt gezegd ? dat ze erger is dan 
schurkerij) geloven, dat zij de ontdekkers en de uitvinders van de beschuldiging 
zijn, dat de_nolsjowiki zich aan de vrijheid en de volkshe0rschappij zouden he�
ben vergrepen, dan vergissen zij zich op een rJelachelijke manier. Tegenwoordig is 
er onder do rijkste couranten van do rijkste landen, die tientallen van millioone 
uitgeven on de burgerlijke leugen en de imperialistische politiek in tientallen 
van millioenen van exemplaren te verrJróiden 9 been enkele, die deze fundamentele 
argumenten en aanklachten tegen het Bolsjewisme niGt herhaalt: - dat Amerika, 
Engeland en Zwitserland vooraanstaande staten zijn, die op de volksheerschappij 
hèrusten; maar dat de �olsjewistische republiek een roversstaat is, die geen vrij 
heid kent; dat de Bolsjewiki zich aan de idee der volksheerschappij heb�en vergre 
pen en zelfs z6 ver zijn gegaan, dat zij de Constituante uit elkaar joegen. Deze 
vreselijke beschul�igingen tegen de B�lsjewiki worden in de ganse wereld herhaald 
Deze beschuldigingen brengen ons rechtstreeks tot de vraag, wat de staat is. Om 
deze heschuldiging te 'l-iegrijpen 9 '.'.lrri daarin de weg te kunnen vinden, volkomen be
wust daar stelling tegen nemen, t::n dan niet C'P grond van geruchten, maar om een 
vaste mening te hehlJen, moet men duidelijk begrijpen 9 wat de staat is. Er zijn 
alle mogelijke kapitalistische stat�n en vele leerstelsels ter verdediging daar
van, die vcor de oorlog zijn ontst2an •. :.-m de oplossing van dit vraagstuk op de 
juiste wijze aan te pakken', moeten we een cri tische positie innemen ten aanzien 
van al deze leerstellingen en opvattingen� 

Ik nr·,emde U reeds het werk van Engels; "De "orsprong van de sta.-,t". Juist hier 
in wordt �itgcsproken, dat iedere staat, waarin de privaat-eigendom van de �ond 
en van de productiemiddelen bestaat, waarin het kapitaal heeTst, hoe democratisch 
hi.j ook moge zijn, een kapitalistische staat is; hij is een machine in de handen 
der kapitalisten :-m de arbeidersklasse e� de· arme boeren in �nderworpenheid te 
hc�den. Het algemeen kiesrecht, de constituerende vergadering, het parlement, 
- dit is slechts de vorm� dit is een s8ort van wissel, die aan het wezen der zaak
niet het geringste verandert.

De vorm der heerschappij van de staat kan verschillend zijn: het kapitaal uit 
zijn kracht op· de ene manier, waar de ene vorm, t..:n op een andere manier, waar een 
andere vorm bestaat, maar in wezen der zaak blijft de macht in handen van het 
kapitaal: of er een census-kiesrecht bestaat of iets anders, of een democratische 
republiek; en zelfs h0e democratische� ze is, des te �rutaler 9 des te cynischer 
is de heerschappij van het kapitaal. Een van de meest democratische repulilieken 
der wereld zijn de Verenigde Staten van N,.:,ord-Àmerika, -- en nergens zo zeer als 
in dit land (wie daar na 1905 is geweest, kan het zich zeker v0orstellen), nergen 
uit zich de macht van het kapitaal, de macht �an een hoopje milliardairs over de 
ganse maatschappij zo brutaal, met zulk een openlijke omk3perij, als in Amerika. 
Als het kapitaal eenmaal 1:)estaàt, heerst het over de ganse maatschapp:i,j, en geen 
democratische repuhliek, geen kiesreeht verandert iets aan het wezen der zaak. 

De democratische republiek en het algemeen kiesrecht waren in vergelijking 
met de fecdale orde een geweldige v�oruit5ang� ze gaven aan het proletariaA.t de 
m�gelijkheid, è.ie vereniging� die aaneensluiting te hereiken, die het �ezit, -die 
gesloten, gedisciplineerde gelederen te vormen, die de stelselmatige strijd tegen 
het kapitaal voeren. Ni€ts dergelijks was er, zelfs bij benadering 9 bij de lijf
eigene boeren te vinden, cm van de slaven maar te zwijgen. De slaven kwamen, zo
als we weten, in cpstand, maakten oproer, gingen in de hurger0orlog. Maar zij 
kc,nden nnoi t een hewuste meerderheid, partijen, die de strijd leiden, scheppen; 
zij k,..,nden niet duidelijk begrijpen 9 welk doel zij nastreven, en bleken zelfs in 
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a.e meest revoiui:;:i.c!la., . .L, '-L�.,·:,:�_:...._",.,..., •• C::.v .!. u-- '· ·'--··- _ ·n11.en in de handen der 
heersende klassen te zijn. De hurgerlijke repu1Jliek� het par]emenf, het algemeen 
kiesrecht 9 

- dit alles hetekent 9 van het standpunt der wereld-· 'ntwikkeling der 
maatschappij hezien 9 

een reusachtige vooruitgang, De mensheid schreed naar het. 
kapitalisme, en eerst het kapi ta.lisme gaf 9 dank zij de stedelijke cultuur, de 
·nderdrukte klasse der proletariërs de mogelijkheid tot zelf-hesef, en dP-ed die
internationale arheidersheweging ontstaan, die millioenen arheiders, georganiseerd
�ver de ganse wereld in de socialistische partijen, die hewust de strijd der mas
:1aas leiden, Zend.er parlementarisme, zonder kiesrecht, ware deze ontwikkeling der
&rheidersklasse cnmogelijk geweest; daarom heeft dit alles in de ogen der 'hreed
ste massaas zelf een zo grote hetekenis verkregen. Daarom 'hlijkt de om,,renteling
z� moeilijk te zijn.

Niet alleen bewuste huichelaars, gelehrden en papen :ndersteunen en 'hesehermen 
deze hurgerlijke leugen 9 �at de staat vrij is en geroepen om de helangen van allen 
te verdedigen, maar er zijn onk massaas van mensen, die oprecht de oude vooro�r
delen herhalen, \lie de cvergang van de oude kapitalistische maatuèhappij naa:r het 
sccialis11e niet kunnen 'hegrijpen, Niet alleen mensen, die zich in rechtstrF.-eksè 

· afhankelij.kheid van de nöurgeoisie rievincien, · - niet slechts degenen, die zich :m
cler de druk van het kapitaal hevinden of r:·)or dit kapi·caal zijn omgek)cht (in
dienst van het kapitaal staat een menigtè van geleerden van allerlei soort, kunste
naars 9 papen ercz,), maar ook mensens die zich eenv,mdig cnder de invloed. der V'10r·:
')Ordelen van de burgerl ijke vrijheid 'bevinden, deze allen zijn in de ganse w0reLL
tegen het :Bolsjewisme samengezworen, ömdat ,:e Sowjet-republiek hij haar s,tichting
deze burgerlijke leugen op zij wierp en '.:·:R"- ,lijk verklaarde: -gij nc. .. emt Uw staat
vrij, maar in werkelijkheid is hij, zolang. e privaat-eigendom hestaat, -al is Uw
staA..t -ee.:-i democTatische repuhliek,- niets a) .iers dan een machine in handen der
kapitalisten ter onderdrukking van de arheid1rs, en hoe vrijer de staat is, des
te duidelijker kómt dit tot ui tdTukking. Voor'heolden hiervan zijn in Europa; Zwi t-·
serland 9 - in Amerika: de Verenigde Staten.

tforgens heerst het kapitaal zo c;;,nisch en meedogenloos als juist in deze land.en,
en nergens kan men Z'.) duidelijk zien: ofschoon het cle.rnocratische repuhlieken zijn,
- h:,e mooi de govel er ook mag uitzien, - n-ergens, trots al het gepraat · .. 7er wer
kers-democratie, r 1er de gr,lijkheid van alle hurgers. In werkelijkheid heerst in
Zwitserland en in Amerika het kapitaal, en alle pogingen der arheiders, enigerma
te een ·belangrijke ver'betering il.n hun -toestand te bereiken, stuiten ·:->p een on
midellijke hurgeroorl•:.,g. In deze 1 .nden zijn P-r minder soldaten em een kleiner
staan,t leger. In Zwitserland is er een militie; -ietler Zwitse� heeft zijn geweer
l'.lij zich thuis; in Amerika bestond tot voor een korte tijd geleden geen staand
leg:'r; - al� er dus eEm staking ui t'hreekt, wa:,.,P-nt zich de bourgeoisie, huurt sol
deniers en cnderdrukt de staking; en nergens geschiedt de '.;nö.erdrukking cler ar
heidersheweging met zulk een meedogenloze wreedheid als in Zwitserland en Amerika,
en nergens blijkt de invloed van het kapi ta,ü in het, parlement zo s-terk als juist
hier. JJe macht van het kapitaal is alless de heurs is alles. - maar het parlement,
de verkiezingen zijn maricnetten, poppen ••• ,,.Maar h0e langer h�e meer gaan de
arl,eiders de·ogen 0pe11,

9 hreidt zich de idee der Sowjet-macht altijd meer uii;,
vooral na het hloedige moorden, dat we nu pas her:,hen 'h,;lec:·"j_, V,)ortduren,1 wordt

voor de a:heider·sklasse duidelijker, dat het noodzakelijk is, de ,onverzoenlijke
strijd tegen de kapitalisten te voeren0 

In-welke vorm de repub1iek zich 00k mag hullen, - laat het de meest democratische 
re;.fhliek zijn, - als zij evenwel een hurgerlijke repu'hliek is 9 wanniser daarin de 
privaat-sigendom van de grond 9 van de fahrieken en hedrijven is gehi€ven en het
,t;>.J..- - .,....,.. .. � .-:-,"V' � 

':t;Jn;..; ..; Y'I 1 -.l""l,..,Cl:1 ,-. - ---,--·, ..; i.....-.�,;, '- .:J ··- - wanneer· � - ..... ,... ...... ..c-1- - - . ·-- ..1. J.J._ ..,, �· : r o 
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daarin niet wordt vervuld, wat het program van ·:mze partij en de Sowjet-grondwet 
verkondigt, - dan is deze staat een machine om den een door den ander te onder
drukken'. En deze machine zullen wij in de hand van die klasse nemen, die de macht 
van het kapitaal ten val moet l:lrengen. 

Wij zullen alle oude vooroordelen, dat de staat algemene gelijkheid hetekent, 
ever l:loord werpen; dit is hedrog: zcüang er ui tlJUi ting 'he staat, kan er geen ge
lijkheid zijn o De landheer kan niet gelijk zijn aan den arheider, de hongerige 
niet aan den v�rzadigde. Zulk een machine, die staat heet, wà2rvoor de mensen 
met bijgelovige verering blijven staan en geloven irt het oude sprookje, dat ze 
de macht van het ganse volk zou zijn, - het proletariaat werpt die machine op
zij en zegt: - dit is een hurêcrlijke leugen. Wij heh�en deze machine van de 
kapitalisten afgenome1::., we her;"he,n ze zelf in bezit genomen. Met deze machine, of 
knuppel 1 zullen wij iedere uitbuiting vernietigen 1 · en wanneer er ['P de we.reld
geen mcgelijkr.eid tot ui thui ting meGr is gehleven, er geen grondeigenaars, geen
fa"hriekaeigenaars meer zullen zijn� - het niet meer Zê zal zij�, dat de énen
werden 0v�rV'(;)rzadigd, terwi�.L de anderen hongeren, - eerst dan,_als hiervo.Gr geen
m::-gelijkheid meer zal zijn, dan zullèn wij deze machine op het oude. ijzer werpen.
Dan z�l ex getn staats geen uitbuiting meer zijn, Dat is het standpunt van onze
.c·.,mmunisti,sche partij. Ik h<?.:,p, dat wij in de volgende voordrachten nog meer dan
eens op deze �westie zullen terugkomen.

------ ---�-'--' 

., 
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Inleiding. In de m�anden tindt de bevrijding it er juitt over �et_ 
vrau.6t tuk van de rol van" de fartij een, e;rote onklo.arheH\ �� 
Onze P'elea,"eren !'.J'tbleken.Het H daarom zeer actueel de le ...... ,,n

c:> G " . d t ' , ., va.n het marJ.iuna leniniune over de bete.:::::enu. van e :9ar lJ oer
arpeider�.}:luu.e opnieuw in heriruiering te �rene;en. 

"' "' _ .. ,,Lenin en ·stalj_n hebben er tteedf .. ·op gewez-e.u..vr:m hoe onnk,tvl.LJ."
belang het bef.. t[;an VEi.n een 2,elft t1:;,ndic(; _poli tie:rn ?1,rtij va1;1. d.e
arbeiderf..Jclau.e h .• L'.'.:ij logden er de fü:.ëlru.k o:p,dat ae2e _par·tiJ 
�ich moet kenmerken cloor e·nerzijdf-.. 0e.t1 pri.uci]?ieel marxü"tj_toh 
leninü.tü.ch 1l'rocram u1 2.nder:djdf_ <loor een hechte organiu�to
rü.che opbouw .Ercer��ijch. moet d.8 IJ.-.rtJj dul l teuneJ;J. O.'[l de E toviee 
grondllag van de locialiltitcho theorie,ander�_,ijdt op haar 
t terko inwe.nèlige oreanilatie EJll dü.c:i,.plin.e, 

Omttreekl 1900 buEtond er in de rijen d�r RUE.Eilche lOC�u�l
domocrata,n ce11 grot.:: id.eologif:.chc v-crv:(..,rrine en een tterlee orga
riü.u.torilche verbroJr>:cling,Aan geen eri!rnle der voorwaarden voor 
hot boàtaa.n va.11 ct:E E. terlrn ar·bcidere1H:i.rtJj VJQ,l duE voldaan.]o�o 
�ituatie il unig�rmate te vergelijken mut de toE;Etand,zoalE die 
z.ich na de bevrijdj_ng in ont land voord.ecd,Oo}c hier bel tond geer:
kléJ.r,rhcid over d0 noodz.aJrnï,i,jkheid van e,:,n �.olft tc.n-di.ge arbeider
:pa"rtj_j met eu1 princi1,io01· E.ocialü.tü.ch procram.Dc o_pvattino-.
dat hot mogelijk. zou 2:ijn om te komen tot oprichting van oen
domo cra.tit ch& vo I�parti·j ü. 00n voor-be:,:, lc1 va.u 0111:11:,.; ,rh0id in dit
op�icht.ln �ln dcr�clijko democrat��che volkEpartij zouden &llc
demo c1·a tü. chc un voo:.cui tt trevend.0 t�:r o e;gc:cringcn l aï,1cn{Y,evat no cto
worden.'.l.ij 2.ou geen 1,ia.rxü.tü ch pr:00ram bc',itton en �:-ij ;-i. 1)L1 niet 

· hot k�'1.raktcr van 0011 arbeiderf.purtij c1ru.ge11,Terv1ijl 1,.;:;:' dm. eccn 
2.elû. k,ndigc a,rbeidC;rq;artij 1.Ju. tond. ( do SD.A.P wat n8,UV, olij};:s 
vioor o_pgericht,d0 C.2N o_pgol1evon) ,�.chormd0 c,en zuiver bure;or-1:i. jl:o 
beweging ah de Hederlancl::.e Volh:bewogJng met een vu.,:;o i:.ocir.'.iü. 
tif.. chc- idc.o logü,. 'l'0rv,i j l à.e E. trij d voor· clc.: 1:iovci licing Vé1 11 d.o 
dc1,10cre.tJe voor hot NedurlandE.(. vo.lk c;c,vocrd. moci:.t v:orc1cn,ont
b1·ak het éll.'..11 de bovrnE..te leidsndc partij in die f: t:c•ijd.D,:.zo zou 
t lucbtt gevormd lcu1l'.1u1. worden door- c0n E.. tcrlce l)é.n·tij dE-r arboi
dcrll:la�.lE. , é�ic d.o overige dunocr-cl.tü chc kN1chtcn der bc.volkini::; 
om :2.ich hoc.n �:.0L1 .':urmen Groc.ric.-r<.,n in ,:,en maclltil; vooruitE..L.c.vu1d
blok, 

Lenin over de. partij omstruckt 1900. 
Lc1ün wees ro0d1:. oms trcek1:. 1900 in l(Ulland op dc. noodz,aük van he �cht:,.p1?0n van c0.n E. torko 6c.c,.:�,.tralü.c-crde arbcidcnp&.r-bij .Deze part1J �,Oll de voorhocdo,d.c leidend(; k1."acht van· de s.rbcidcrtkla.sc . nooton. !€.ijn,l�ëtr einddoel zo 13. d.e: omvcr,::cr:ping van hc,t kapi t;:.�lü.;on d0 int telling van bct .so cialilmc :;.·ijn.l-laé.èr na1:tê. tbij li.r;·rond a.0mo os t d.c omvvr1 

. .  crping van de. o.rrdcrdruk}.:inG vrui hot f{uu i :�ho V?lk door hot tE..arü.ruc zijn.Hei; t.s.aritmc vn,.s. à.c e:cn. te en 0rcEtchindcrpaa� op dc_weg n&�r het loci�litmo.�c: p�rtij mooft d.u.s. 
.. 'u.,��<c'-'·\; .;,.- lOc:i..i:...littü.ch pr'ogram be2.itte:n,mLar baar N:J.'f.tc 

WaE. de. V8rov0ring ve,n cc:n dunocr.atilchc .s. t[�ç.t.sordo .De .s-ti�ijd
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::. tri j d van fü: a:rbe:ide:r.•::.klau. e (:..1 hfaar lc-nd.�nde partJ.J, In d.eze ::. tr1Jd
om d�: democratie moe�.t de t�.rbeia.en.kl�,[-�.e d0 a.c. •. �-ry�ercler van het .. 
�ehale volk �ijn;zij moe::.t dA boureeo11:.1e do lo1d1�s.v�n deze ��r1Jd
ontrukken en dû.i ... r·to e ook de mid.denkl&.LE en( boeren, kl·�,1ne burgerlJ? 
intollectuelen) in de ltrijd betrekken all h&ar bondgc�o�en.Om �1t
m.et f.Ucce�. te kun.:.:�Gn éloen,hc1ä. d0 arbej_dcn.}�lau.e dû leiding nodig 
van een zalft. tandiJe _politieke :partij .Pe,t d::m kon êk arbeiderE.klau e 
lrn.ê.:r politiek zel:U.tand.ig,loL v;:in do bourgcoi::.ie,bcj?c.:.lcn en de loidc_;:_ 
de f�ctor worden in de ::.t�ijd om de democratie. 

, In zijn :Porovmd bocJc "Wat t0 doen? 11 van 1902( Gof.chicdcnü._ van ëto
C.P·. c1or Sowj0t-li.r.üc,uitg.i?c(;L1:.UE.,1939,blz.� 40 vlg.cn dc:,l II vu.n 
de V0r:,rn1J1clde werken van Lonin,lfod,Uitg.blz.34 vlg.) behc.rtè.cldo Loni:', 
Uitvoerig de, idoologü.che grondé . .lagon V-�'.n do marxi�'titche farbeido=:-E.
partij ,hij richtte ?.,ich d1:v.1.rbij vooral tc,:.:_:cn de zogc.nr.amde oconomu. tu: 
die bewcorclen,dat de étr·:Ljd te:ge.n hat t�o.rü.mo de ::;�1:-:i,k van d.o bour
,:::ooi::.ie v1n:s en dat de voor.'llè�.r.rn1:.t0 tc:.1:tk van do t.rboidcr�klz,u.e gelo
g�n wa� in de :strijd op 0conomi�ch t0rrcin t0gcn d0 ondorncmor::.. 
Deze t tr0-.mingo.ntk.:.nfü. îf. dat de ��ûlfL tc,ndige _poli tioko ·b�nk vnn a_o 
a:cbc.idc:r:sklf',�.to. 
Volg(:;m. Luün kondE:n de t,.rb0ide:rr.. de ::. tri.id togon het ke.pi to.lü.me 
en voor hot 1:.0-eir.lü.mo niet tot ontplooiïi-ng broneen,zoláng het 
tu1ri1:.me ,:,lf. wL,. khond VL.n hot kn_pi talü.me d.t.: u.rbsideri:. beVteging onder 

, de duim hic,ld .J)c nr·,:: .. 1:. tbij lig.3cnde tt:. 0-,k v2J1 fü, r�rbcidcrr-.. bef. tond 
dr·.c.roru vol1�;en1:. hem wel dt,3elijk in het uit de weg ruimen VLD het 
hz .. rü.me en ü1 e;en com ciucnte: t't.rj.jd orn de· ve::.•ove:ring · èl.0r democrc.·i.;ü: 
De arb0id0r�.:kl2.1:.1:.e mou-. t in de�:.c ::. trijd om do democratie a.e leidende 
rol vervullcn,omdt:.t de bot.Wgcoif.ü, in deze Ltrijd. onbe·trori.1übt:,.n,r en 

· tot comnrornit met hot te.::nit� 5c·n(:igè. ws.1:._ .Om de r�rbcidcrLkla.u.e
tot deze zelf::.tLndige: leid�nd& rol in ttGct te ::.tellen beho0fde Zij
de ::. tuvrnnq.e lcrr,cht Yf.n c;cn eigen IJOli ticl<:c partij op s.ocit-:lü tü oho
grondé lE\g.

Toe:pa�::.ing op Nedorl::.ncl. rm. 

In de U.tUé�tic-: vr, ... n thcillt in Nodcr1c..�nd. geldt 0;vem•,oe:!'.' dc.t do ::.trijq. 
voor de verdediging en vcrdiepinc V!ill do democratie in d� ecr�te 
_pl:::.ç,t,s_ Lau de orde. ü .• Nictt z,o.ljui::.t de overv,in,ni.t1g vc.n hot ::..ocia-· 
li::.nw zo2,eor vorlmo.f. ton. ,�ü do vo l.l0d.igo verovering dor demo crr.tio,
Wf.'..i::�rvoor 00ri hc.rdG t trijd 11ood2,c":.kelijk ü. en wr�.-.rbi.j tcherne 
bots,.:i,nien met d.c k,�_pi t.::'.li:s tü.cho ret1"ctio ·tb vorwa.chten zijn. In dct,o 
t trij d moot de ; rboidorLklr�tto cle leidende rol ::.pelen, omd:::.t de 
bourge�i::. ie bij de vo ].ledige ovorv, inning d(;·r demo ct2tie geen belr"ng 
heeft, 1ntf,.gcnd( ol, de� e vree E.. t ,ÏJe r.rbetdcr::.l:12.:: E.. c meg dut. niet r.an 
hc;-t _po.litL,� initî8.ticf v:',n do bollrgooü. ie ovcr(i;elr.tcn worden,doch 
J?oet hrsi:..r eigen zc-lf�té:ndic,·e politit.k Vl,ttf.tc.llcn.W8.nneer roen hc.,c"1· u1 dezo � trijd zonder eigen rioli ticl;:,:: _pt.rtij 11:r:.t, d,::o..n bet0kent dit dc.-ç rnen . h�:,C� in feite ovcrlr�,�.t i:�fül du poli tie:ke lcidiJ;i.g -vc,n él,o 

"
bou��r:eou.10 ,ln l��derl2..nd moot d.LlE. oen loidonde IH:.rtij Yen de r�rb01d0r2 
.k:.J.c,u.f: gC::telJ,:pen w0rdc.n,die c�n teccnwicht kr . .n vormen t,:gen een bovJc�1ng [�l::. ·ae NVB,dio n1t,·t s.ocir·.li::. tü.che lcrnzon grote dolc:tI vr.n h� t .,�cdurl�sndE.e voJJc voogt te v2.ngcn -voor eon reo.ctim1,.iro politiekv: .. n de kc,_p-1 tnliE. tü.clle ldd. te. 

_ lJ<:: e co-:1orni1:. ten in RQJ"lr..nd , die de poli ti c.ko to.t.k v.:-.n de r·.rbeidE;rt
�l _r-;f. � 0 n� €t �D..gen;ontkcnden ook de leidende rol· vr.n do c..rbcidcr::. nc.rti •ûciJ o_;,i d:l � pm.rtt wcrd<;n zij -door Lenin bcttreden • .Ec Economitton - ,;,uJJtv:,:.r.kJ...:\.. lclç r.i o.ntvdkkcld0.n d0 zogc.n:1r·.r1..i-nde 1;.pontrsnoïtè-:i. 'tt theorie, zij
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,,.. ··t < nontm10 clement in de c.rbeio.·.?�'E- bewogJ.n,g ·
•1·1 r•clrtten é.,llot. Vt.:,.l:l .,Jt.; '-.1:' 

a_ t 1 d n"'J''-··, Cl\1 r'e VOI"'-'. . 
., • , QO or 1.,.nnj<oren 8 f.l,[.K. V[.�11 e .l:'c"·"-'-u ;:.. ___ -L-, 

z; j l.ilH"kenden 0.1',l . .rmo8 . o'-·• .,.. 
• . d t a ,.,,,t·i; "• :i ··, 

b�
. 
·,,, ·, ,, h···t < ocic·,lü. tiE.ch bewm. tziJn, c� .e Il<., .• -u D..cd evJ 

e�,)1c0.n.i .... Vc. .. n 1... .... 
L · t a. '"'n d t het vr:.···hJ.."n b• ·: dc.I''· kl'"· < < e fil'1 et OVo rbrc.1,;gon ,, . 0nin O on C: é.'.,c', i r. � •. <-,v, :' t, · 

a.r O 1 '-' ,_ , ..... ._ '- ._ 
d b · d , b t n •re l'.J •r• r• ,.., +-

. .,·t ( ' t'"· ro ce� in de bewE::ging e r ar ei OH. e V�'- . J. V � -�es ,J op !11,.; .. :pon c.une J? d b . .. rd+ 'n ,.·•-,r,t 
de :P'"'rtij tot eon pa�tief c.i:snhang�ol YM e eweg1ng VJO v .i. .tJ.L,- . 

V n"' l,l,"''r te·� Jddon.Do tnontcuie ïteitE.theorie komt er_ du� ... 01) EOOJ'.'s 
<-.J..l. C�L, - • ./:' 

1 ' t • k b +. ..L ]' d 1 n O' , f' ,-, J. :,, 1·• dat men de :-•,rbejderE.klo.f.E.e zo-:1-�e:r po i ie r �WUE.e1e c _� ···
.,. 

":,..,�"·�·\ e-i 
dui:: ongowo.pend J.0..2.t in de t tr1Jd teg�1:- de gednc�1to teë,e.'.l ... in.,:-d.e��.:. 
die het t<.CPi�me en de bonrgeoitie z1Jn. Bovendien wordt do�!� h,., ,, 
omlo..o..g halem. van de bctelrnnü. van het tooialü. tü.ch ��v��t·t;�,J..Jn

1 

de. 
weg vrijgerrm.o.kt voor he t b�nnenc1ring�n van de burger�i��: ;:d�:�.--�og�.o 
?n de burgerlijke invloed 111 d.� a�be��e.rtk�au:.e o �r o e .... �;;i,,9,,,. l2.U; ��_.1-
r.19.al ge en tuu·.enweg tuu"en &ocialH,tische ideologie. en l,Ur?erJ..LJAQ 
1-deolo��ie. Ieder �mJ.aaghalen van a.�. E..ocialh,tü.ch�. ideol;g1.e be1;e-� 
kent een verf.:terken en vergemakke lJ.Jken van het. binnendrJ.ngen van 
d.e burgerlijke ideologie • .Aan de arbeider i:.:klau"e wordt. zodoende 
het wapen van haar eigen tocialü;tü.c.he id.eologie,die Lüt d.e wete.u ... 
i:.c_hap geboren ü .. ,ontnomen, De E..pontaneïtei t�theorJ. � ? e�ekont :? . .::1 
feite dat de arbeider::..kla.u.e geen zelf::. tanchge :poli ti e .lee: factor k;;.1.n 
zijn en veroordeelt haar tot e en a�hter de bourgeoii:.ie aanlopGn

1 

tot een 11 E.. taartpoli tiekrr, 
De economü.ten in RuE..land. zijn e en ty:pü.ch voorbeelü van e en op .. , 

:portunü. tü. che t troming in de arbeider::. beweging. De econonii:., ten 
achtte Lenin de overbrenge1.'t van de burgerlij]ce invloed op de a.rbeJ. 
derE.klatte; Jezelfde rol vervulden de reform}tten in de sociaal
demo era ti�che partij en in Euro-p&, Lenin .toonde aan, dat de bro:,. va:1· 
ieder op�o�tunilme in de arbeiäer�beweging gelegen iE in een ver
kleinen v . 1 de b etekenü" van de i:.ocialiE..tü.che theorie e:.1 he-t op.
hemoJ.en v:an het f.ponta.ne elem0nt in de . arbeider� bewegint;, 

Waruwer men dG E::.O cüüü. tif:. che wet en& cha:p al& gronfü.lr:;;.g 7an d.e arbeid.erEbweging prij::..secft,ondermijnt men haar principH;1e g..eo:1Q" 
�.lagen en opent men do deur voor. e en onvs.E.te polj_tiek;>die van ge
val tot geval oorde e lt en in feite een gelegenheid�politiok it. De fout die ·(;han& in l\Ted.erla;.1d hori:.teld ü. door het bol.�!..1:i.t to-t heroprichting van eQn mar:x:if"tü.ch leninü;tü.che partij,bertu.t te.nslotte evenoen� op een af_glijden naar de .spontaneïtei t�o])vattix1.ge.n, e-?- O�'J oen uit het oog verliezen. van de onmi� baarheiä. van het s..oala: !1��1 �ch bewu��Zijn voo� de arbeider�kläi�e. Deze fout it tleoht� 
b ��kl�arbaa7·: Ll7. t d� bijzondere omE. tandigheden, waarin wij ve rkeerd.on:-J dG bevr1Jding en de overgang van ille gale naar legale verhou� d1ngon 0 . , 

D9 organü" ato:iE.che gro.ndé.lae;en van de :partij In z � J' n bo ek'rE h d 
· 

� 
- ... - en ::.c re e voorvmartt,twe e 1:.chr eden achterwaa1,ts..n . an l 90J g'll'.' .. g Le1;1;n eveneenr:. lli tvo erig in op de grond.slagen Yan�f.a�� e idertpartiJ(Ge éChiedeni, van de C.P,der Sowjet-Unie. · � 11 en deel 11 van- de Verzamelçte Wer:k;en bl.z .109 11lgo 'HiJ for,-� u.i��rde �.e g1·0 ndE. lage.n de !' _partij alt volgt: 

· · 
. 

a.r/·� 2 .m� et de vooraanttaande 1 klau,ebewuE.t e .Marxü. tü. che ttr:J d·-
ruc 

f--m.1.1
0
10.tva�1 . d"e arbeidertklau.è zijn.Dit hÓudt in,dat zij uj tge-"'" e Zl.Jn met Q' k · Wetten ,r ', e en.rut van he t ma.at1:.chappelijk leven,Ya.!1. de an ue lcJ a, < en t · · d z · . om è.e· a�beid- �k1--; 

t.�iJ r. lJ rn?�t alE.. -yoorboede in stas;'.' �ü,�n 
steeclE. grote;:ir 

... , a1"8.e lü haar str1Jd aan. 1ie voeren.De :i;iart1j moete ue. en van de kl atE.e tot het pej_l van het Loci8 .. ,. 
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4. 
�:.ü. ti.:;,ch b6 wt,.� i;'.:·.j � n vr::1 ücft e.ri.. zj..j rn.o et de arbeider�.klau" e scho -
len en o:i,:,voecle.n� . _ . 2�ne naJ'.'i;i,j zou oen 5.1TeYJg g�,:1:'3ct.Y\:i.•·2:1rdp .:..tr1Jdafd.e1Jng van de .. ;r�·b· ·,i.�c:i �,r,kla-<,o uir•<:;·r.,"'n '.i:i·1n.'.L1,J SOi.l z.1ch moc:k,n kenmerken door<..u U .Lv - 1oJ i.., ,,. -·'"' v .J -.., 

een �tsrke di�cipJ�ne 3 dio �indend is voor al haar leden a Pa::. ':l-1�1�door kan d8 ne,rtt;) alf" fJGJ:l eenheià. Optred.en en ÎE. Z,ij in �t":�.at om de t t:::-·i:;Jd van d.e a-.·beiderskla&s� w�:kelijk te lei�en. 3,�,:.,e paY�ij 1.s de hoogf'. te -ro1·m va.>J. orga.r;i.1un;1e van de a:be1�er.sk1au. e JAü.. z.odo.nig if. z,i,i geroepen om alle andere or,garn::.a tie& van cle klaf.le,va.n econc)mü.che en c1�lturele aard b,v.,te leiden. Zij moe"t daa:ctoe f.-'cr0od.s <ie ve:-cbinding onderhoudl:en met de :partijloze ma:;:.ta 1� en d.ezt verbinding·· .. .steecJ.::. hechter maken om haa::· taak a.lt voo1�hoede goed te -re:c'Yul::..en,.De :partij mag zichnoo'lt üJ z1ch z.eJ.f op�.luiten.maar moet f..'tïeeds het vertrouwenen d.e sterm van de maH.a:.s gen.;.eten, 
4. Voor de j_n.wendie;e o:r:ga.nü.ator:i.sche opbouw van de partij gelderJde begirn e1en van het democratü.ch centra.lü.me oDit houdt enerzij d.r:. in à.at de gehele � t:.cuctc:.ur van de :partj.j demo crati� ch i.s,ande1'zijd.s dat er E.-t:rence clis�:·oJ.J.ne moet heer�,ennAlle be�luiten komen tot t tand na LU tvoerige 'bespreking in de organen vande part i j�Betturen worden op democra�i&ch� wijze door de ledengekoz en"Wanne 02 eernno..al ee1:1 bes l1J_i t genomen ü. 1, i� dit bindend. voor· de gehel.o partij P.n a :i.e.::i.t de DJ.inderhe:i d., dio er tegen wai,. �zich du,s bij de wil van d,.: me er:ierhe�.a. neer te leggen,.Jeder is verplicllt aan d.e uitvc.e: j '1g -ra..n een genomen bot.luit mee te werkono:Oe lagerG organen j_n de partj_j �ijn 011d.erg6sr:hikt aan de hotsers 0·1,ga.ne.i.1; aet het boo:fcl van è.e partij 1;. taat één centrale .leid.ende i.r1,�.to.nt18. het _partijb0E..tuur 1 dat echter E..teefü" verantw·:ord.int· .::.chu.lJJ:s L:. 8.s..n het partij co:igreE. als hoogE.. te :partijoré'.lan; 

l,e.n:i.n bef.loot zijn boek tüduE.: ''Het :p1·oletü.riaat heeft eeen ander vmpe.n in de E. trij cl om de macht d.an zijn orga.nüatie "Verdeeld. door de heerE.chb._Pl'lij van deanm·chü"che conc LJ..rrentie in de burgerlijJrn wereldr onderdrukt d.oor de dwangarbeicl_ voor· het kn.p:L taal; voortdurend in de afgrond, J.n de ui ter E. te e 1.lende � verw1ld.ering en ontaarding gettort ,kan e.c. z_al het proletar:î.aat onvermijdelijk een onoverwinnelijke lcrac.nt wo:rëlenr alleen dank zij het feit" dat zijn ideologi& che verE:niging door de begilu.elen van het MarxiE.me verankerd wordtdoor 0.e materië.le eenhe1d van de organ:l.E--atie, die de millioenenwerl:e1·1:.. tot het leger van de arbeiéteri:..klau"e aaneentmeedt. 11 . In � i jn voor·dro.chten 11c,re1· de grondU.agen van het leninü:tne 11 1n 1? 2,;;, wijdd.e ook Sjrnlin in het voetq_:ioo:r· van L0nin een uitvoer;·:s·e ,�ef.freki n? aan de rol van a.e :partij O ( Marx "Bi bl 1 dee.l 6, b_�:�- 77.:Sua�1ntBeg-1nË.elon van het J.eninü.me blz"9) JbJ �nde :rqi r� ept d.aaJ::-in 001: i.n de eer� te :plaat.s de betekenü" van 2e parti ,J ah voorhoede van de ar•bei d.er::.JclaË.t e 0 Z ij moet de �?�� e
. e:-1em �int e.n van d�.k1atta :, hun e:t:7a:;:·ing:,hun toewijd.ing in t

�:� rere�1g:n cDe �art1j moe�.toegerust zijn met de &ocialiË.-i ... che �h�� r-e en 1n Ë.taat ZlJn op grond hiervan het :proletariaat t�.,.e.1.cten�J'i.ll'. Yoorr...oede moe+, "1·J· Q�e arbeJ'der<·k..1.'a<;e .,.,."or Uit z i . d. . . . ' . ' ,_, . . ,_ . :... ... V V -d . d� ndi eW
t

�z ,��J moel:i ve::-der zten dan de klaË.tesverder zien au .v Lrec e u_, ··1.,:r,.,,, va·., d 1 z. . t . t h� 
J.. . , • ""� o v�.. .t.J. B C age J. ,J moe n1e ac ·ver- de �·non�
ua.",-· '' "' I". "g·· n.c- d . . • - '°"1::' 

. :
J

� ·

2
v •

1� .,_ o � :r arbeid.ers aa.t1tuJ::tr.ele11,nrnar daa1"aan leidingg,;vfüJ.o lJ moet èJ,:, fila<c:. �' c:. ···a d b . . t. t t 
· 

b" ·t 
. ·-· • · ...... u · "' 11 n e ar e1dert uO he poiJ. van ... e éJ wu::... G � 0 Cl,, 1 � r i- ' c ' · · • • ' c"J .•. ·.,�, ,1 ... cne voorhoede ophef'fenaSta.Li.n noemt de
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5, 
f "'"0 •. 1·1 1 ·1e+. -oro.l.et',·.',riaat Jn zi.J'n �tri;1 d ·beg·u�1 partij de leger&ta , v _ , � � 

Îlet ko.l)itaa�.o . . . .. - . .; ,. . .,, .1. .; • ,. 

Ool: .Str-.üJ.n ·w1J;c.t oy de noodzake1.1.; l.he1d 9 Cld.u_ d.e Vl:'rt ... J ee ... 1
�0or2rilllteerd en gedi�ciplineerd geheel vor�t.?Par�1Jledc� 
moçt�n actj.ef "lrnl�kzaam zijn in de ::partijorgn. ... '1l.E.üt1e e1:1 ;ach
a.t.ll he.a:r· oit:c\plino ondeJ'.'V·JerJ1e.noMen kan gaar dou:cen rnat o?en
t tellon yoor vaa.g �ympat.hü.erenden;die niet aan ha['�r 31ract1�, 
�cho arbei� deelnemen en zich niet aan haar di�oipline onder
werpGnQin dit lar.�ttte geve.l zou men namel:Ljk de g:c v-9-zen t�s
�en de partij en de klatse uitwit�en of vervagen en zou men 
a:t';n·euk doen aan de zelf'E.tandige rol van de partij alt orga,,, 
.,1ü.erende, leid.ende en· opvoeo.end.e voo:rhoede Yan de klai::Ee. 

De partij dj_ ent de cent1·ale organü.atie te zijn, die leiding 
�eeft aan de overige orgfildLatieL der arbeiderskla.s.�e al� 
�aJ0re1· en1g:l.ngen 9 coo:peratieE. 2 

vrouwen-en jeugdverenigingen� cul
turele organü.atie1:>0Uit hoofde van haar :politieke ervaring en 
haar• au tori tej_ t ü. de Mar}. ü tü. che J;ar'tij de e.nise instantie, 
die in staat h. om de l&iêLing van de gehele E. trijd van de ar
heider.s.k.le.f.::.e op alle gebj. eden f.arnen te bunde.len e 

Stalin E. taat ook u.i tvo0rig .s.til bij het Y.raag.s. tul: van d.e in·· 
wendige dü. c:;:.:pJ.ine en van de aaneenge.s.lo tenheid Yan de partij o 

De ij zoren c1ü.cipline, die er mo et heer E. en� E.lui t de vrijheid vru1 
:li:ritie2c en d�� .s.trijd. de:c meningen binnen do partij niet uit, 
me.ar veroxJder;:.telt de:2,e juü.t oNadat echter d.e ::.trijd der.me
ningen ov0r een bepaald onderwor:p i.s. geëindigd en de Ja•j_tiek 
ili:i 11itgepu.t, wo:rdt een beE.luit genomen>da:t voor alle partj_jleden 
bixidend i& oifilo- eenheid van vv'il ex� van h.::i..::J.deJ.en Yun alle partj.j
lod.en vormt do voorwaarde voor het bei;;taan van een ijzeren 
di&cj__pline oDeze dü. ci:plj.ne ,die bevmt t · aanvaard v�ord.t 

1 behoeft 
dut geen blinde gehoorzaamheid te betekenen,doch komt voort 
uit gemeem.ch2,1)pelij]w overtuigingo 
Vo leonS: Stalin wordt cle proJ.etarü. che partij E tEJrker; 1;.;2.nnoor 
zij zich vn.n o:pporttulit'!;ü.clw elementen zuivertc.Voor het 
i:.cheppon van eon gedü,ciplineerde eenheid in de partij ü, het 
noodzakelijk om haar van alle opportuniE.. tü. che P 

reforrni.s ti.sche 
en derge lijke elementen grondig te zuiveren,Alleen op deze wij
z,e bl,ij1't haar principieel karakter alé marxi.sti.s.che partij 
bewaard 3 al .leen op deze wtjz".e kan de partij een doeltreffend 
wapen van de arbej_derE.Jclau.e zijno 

Oonc.lu�ie a 

Ongetwijfeld gelden de �.tellingen van Lenin en S"taJ.in over de 
ideologü.che en orga.nü.r.tor-ü..che grondtlagen van de arbeider.s
:partij ooJ;: thru1t 1:wg v-o or de commtU1Ü. tü. che pc,:rtij eno 
De Communü. ti1.:sche Pa.rtij zal ook in Nederland de klaH.ebevmt te ·�oorhoede, de mar:xü. ti.s che t trij dafdeJ.ing van de arbeider�. -
fla.s::. e ruoete.n worden,wt=1.ardoor zj_j ha.ar :rol alt een zelfitandi"' ge factor i11. het poli tieJ<::e leven ver::. terkt cZij zal aEiJ'.1 de n.r
beidsrLkla.s.te �ocialitti.sch bewuEtzijn moeten bijbrengen en tot
de loid_��1�e o�·ganü.e:..tie va.n de gehele arbGider.s.kla..s.te mooten worden.LJlJ :c.a . .!.. de arboider.s.J;:lHtU.i een 2..eidende plaLtE. moeten verz:keren in c:1.e �trijd om c1o domocratie,en äe e,a.neenEJ.uiting v�.n llet gehele ·Nerkende volk tegen de reactionnaire bourgeoi&le moeten bevorderen"Zij z.al een hechte inwendige eenheid

1 moeten bezi t��n�Lid va...v1 de partij zal kLumen zijn,lhJj_e haar rnaa {��hap�1el1 J]rn do ?lf. � e1lil\S:=onderEchri jft, dae.rvoor actiefwer_czaam 1t en de êJ.11:.c1pline van de par·tij aanvaardt c-.Het is;



• 

• 
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niet noodzakelijk,dat,ti.eder partijlid de gehele marxi&tü.che 
theorie ten volle beheerE.t,al 2,al het program van de partij op 
grond van deze theorie opgebouwd zijn�Ook voor mens.en die het 
dialectü" ch materi aliE.me als. wereldbes. chouwing niet aanvaard.en, 
doch b,v.godE.dien,tige opvattingen hebben,zal er plaat& in de 
pc:.rtij zijn, wanneer zij haar maatE..cha:p:pij le doeh. telling delen 
en daarvoor willen E.trtjden.Wel zal het de taak der partij 
zijn op ruime tchaal ö.e mar:x:iE.tü.che f..Choling te bevordereh. 
Bij de inwendige opbouw zullen de begins.elen van het democra
tü.ch centralü,me ten volle in toe:patting gebracht moeten worden, 
ondat hierin de enige waarbor* ligt voor een getloten optreden 
der ).Jartij ,Het �preelct vanzelf ,dat ook de theorie van de partij 
niets.til ttaat.Ook zij zal verder ontwirJceld moeten worden, 
wil zij gelijke tred houden met de maat&èhappelijke veranderin
gen.En daarom i� het juü. t ,dat a.e partij een di�cuu:ie voorbe
reidt over program en ttatuten,die f:'traki aan de leden zullen 
worden voorgeleid, 

.. 

1. Waarom ü. een q1eciale marxié tü. che arbeiden.partij
noodzakelijk?

2.Wat i� de betekeni� van het tocialiEtitch bewuE.tzijn
voor de arbeiderE.beweging,en wat it het gevaar van de
s.pontaniteits.theorie in dit verband?

, 3, Wat wordt verf. taan onder het begrip demo cratit ch cen
tralü.me en wat it de betekenis daarvan? 

4,Wat wordt onder opportuniune ver�taan en hoe moet dit 
in onze rijen be,treden worden? 
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Inleiding. Irt de m;::.,:::.nden tinfü. dè bevrijding ië. er juit t over �iet. 
vrau.e::. tuk van d.e rol van d.e partij eP-n grote onklu.arheid in
"'nZe p·elA"-eren '?'E:bleken.Het ü. daarom. zeer actueel d.e les..u�n 
"" 0 u; 6 

t , . d t·. " van het marxü.ma leninü.füe over de be excnH. van e !)ar iJ (,er 
arbeiderd::l!:1.U.e opnieuw in herinnering te �ren5e11. .· · i

Lenirt en S-tali.n hebben er 1:.teed.t ·op eeweze.o.�van hoe onmetel.LJ�� 
d. t l't' l t'· cl belang het 1Det taan van een zelft t1:.s11 1ee po i 1e.ce par :J..J vm:. e

arbeiden.Jclau"e is.. .Zij legden er do n.:�c1ruk o:p ,dat dez.e partiJ 
2.i ch moet ken.t.nerken cloor e·ner2.ij ds.. ee.ti _princirii eel marxis.. tü. 0h 
leninü.tü.ch. i)rocram t:11 ë.11d.er�1.ijd.f. cloor een hechte organit2vto
ritche opbouw .E.r.en�ijd·E. moet dE:: pLrtij dut E.. teune� O.i? de E:tGvige 

. gro.nfü.lag van de E.ociu.liE..tü.cbo theorie ,ander� .. ijfü. op haar 
1:. terko inwonà.ige ore;anis.a tie en d.ü.cipline. 

OmE..tree2cs.. 1900 buE.tond. er in d-e rijen dtr Ruuische socüw,1-
domocratu,n ce.n grote ideolagü.cho v0rwä.rr.ine en eon E..terke orga
rJ.ü.o,toriE..<:he vurbroJ::::�::cling,.Aan geen enk:elo der voorwaarden voor 
hot bC::dtaan v2tn oo!. E. terlce arbcider::.partij vmr:. dll� voldaan.Do�o 
r:.i tua tie il 1.:nigermate te vÉ:rgelij1cen mot de to u tand, z.oaü. d.ie 
zich na de bevrijding in om: land voord.ec.cl.Ook hier "tler:. tand gocn 
kla,.rhcid over do noodzalrnliJkheid v-an eu1 �.elft tandige arbeiderr:.-· 
partij met eE.n ïJrinci_piovl· 1:.ocialü.tü"ch prot3"ram.Dc opv�ttting, 
a.at hot mogelijk zou i!iijn om te komen tot oprichting van oen
democra.:tü.ch& vo1�parti'j ü. een voo::cb0e,ld van on.kla;,rhGid in d.i t
op2.icht .In 0c..n dorcsc.lijko d0mocrati1:.eh0 v-oll:.s.partij ,.:.ouden 8,llo
d.eu1oc1:atü.c.hc un voorui tt trev6nd0 trcoe;.9c:·Grin;gcn �aii1cneevat no cton
worden.:&ij zou geen 1Jarxü.tüch program bc�;ittert cn·z.i�i .;,oi..l niet
lrnt k,Arak:tor van 00n arbcid6-rtpurtij dragen. Terv,ij 1 v:r· dm. öCGn

zelfr:. té".ndigc arbGidcrq.10.rtij bct. tond (do SDÀP was.. nc,uv.olijh,
woor opgericht,d& CPN opgeheven) ,t.chcrindo een Q.uiy0r bure;crJ.:i. jl-::c
beweging alt. de. Ncderlands..e Volb" beweging met een va,10 éOCic:üü.
tit.cho idcologic.T0r1.ijl de 1:.trijd voor d0 bo�ailicin5 van do
dcmocré:.tio voor het Nedt;rlanfü.0 volk e0v�crq. moe� t v:ordon,ont
bi·ak het é.l.Ln d0 bcwu�to leidende. .P�-rtij in d'.':i,c ttrijd,Dc.z,o zou
1:.lucbt� gevormd. kunncr.t worden door c0n �tc-�kè I)é1r·tij dE.r arboi
d.crf.�tls.u"c , di c ö.c ovoriso duno crati&. chc kr�chtcn dE.r be vo lkin��· 
om �ich hec.n �:.ou J::w:1ncn gr0qi0r<..n in t;Cl1 machtit'.; vooruih:t,c.,vu1d
blok.

Lenin over de partij om�tr�ck� 1�00, 
Lenin WGCE.. rc0dE.. omE. troekt. 1900 in Hut land op de nood:z,aak van het 
tch0.pR0n vru1 c.t:n E.. torko gc. cc,.tra.lü"c-crd.e arbcidcré pE..,rtij .D0 zo 
partiJ �::ou de voa.rhocd.o,dc lC;id.onde; kracht van de s.rbcidcrE..kl2.u.o , r,1oc-ton __ �ijn.H'?'c:.r einddoel zo� do omvcrwcrpi.ri.g van h0t }{:apitéLliE.i:nc 
en d0 in� telling van bot E..o cia:i,.iE-mc :z ijn.Haêèr na�tt tbij lig..3"ond c1o clmoet. t de omv0r1.. cr_ping van .de. o.rrd.erdrukking van hot f(Uf:.E.. iE..cho V?lk door llut t�.arü.mc zijn, Ik:; t�ariE..mc m"t. do 0crt to on &I'{SE. tehinderpaal op do weg n�ur het �oci�liEmo.Dc p�rtij mooEt duf. c-cn .. "i,>::.�<'-'',; ._:..,.- f:,OCiG.li�tis.cli. program be�:,ittcn,mc.ar hu.ar �e.nto tar·.kwal de verov0ri.r1g van een dcmoc�atitchc �t��tlordo.De strijd voor
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� a.· ··t·e· r - �  Lenin du::. alf:. eerlte •tan i� de
C:i.c:.: ve::·ove1:in:s VQ..n r.1.e er(,OCH· .1., ,,,.,,.:., 
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::.t:rLjcl. van de a:rbeülerr:.kla.u.e û.tl h;::ar lcnd.ende par·tJ.J •. en de:z,e E.1il'lJd. 

om a.:� <.'h:mocrat;i.e moei-.t de t:i.1•beia.en.klau"e dr:: a.1-"�?�erfü;r van het 
.. "

vehele volk zijn;zij moo::.t dA boµrgeoiLie do le1d1�c.v�n deze ��r1Ja
int:r.ul:ken en d.G.1..rtoe ook de middcnlcl&LE.en(booren,k.l.einu burgeriJ: 

· intcllectualen) in de f:.trijd bGtrekkon al::. hsar bondgenoten.Om �1t
r1et f:.Ucco�. -�e kw1nc;;n doen,hc..td de arbeidürf:.};:lau.e de leid.i-:1-g no?-1g 
vs.n een ��elft tandiGe politieke :pr.,,rtij .Pe.f:. dan };:on è!.u arbe1der::..klüu e 
.rrn.:.:.r politiek !7.elfttandig,lot. Vi.1.Jl de bo11rgcoü.ie,bcpr:.:.lcn en c.'lo lo:i 1lo1: 

.de fh�tor worden in de ::.trijd om dt democratie, 
_In r.ijn b0ro,..::illd bode "Wat to tloen? H van 1902(Gotchj_cdcnü .. vé::.n do

C.P� dor Sow <h.,. t-ür:üe,uitg,1.\;ccr:.�tu�.,1939,blz.t'; 40 vlg .• ,:;n d.c:.l II Vt:n . 
de Ve:rzfaniclde werken y;:,Ln Lcni.n,H€'d,Uitg,blz.34 vl�.) beh8,tdold.o Lon1J1. 
ui·tvoerig d0 id&ologü.che gronfü . .iagon V'O..n d.e mar:xü tü.che a.rbeidor�-
partj_j ,hij 1·ichtte �-�1ch étsiürbij v-001�1:il ·k,_;cn de zogc.nc,amde oconomir .. tc·.a 
die bewcordon,dat de f:.tl'ijd tcgon hot te:.1:1.rü.me de Zfl,D.k van è.o bour-· 
Jooü"i c vmL cr.i dat d.c vourn:o�.c.inE. te to.ttk v0,n dn c.rbcidc rEkls.&. LE: gele·-
6t�n vnu" j.n de tt'rijd. O.P. 0co11omü.ch t,�rrcin t&ge.n clc ond.0rncr::ir.;rt. 
Deze t t1·0.nlingonLk( . .nfü, v- dut de z0lft.tc.t1d:ig11 poli ticlrn t:;;.,rok vr.ill d.o. 
�rbcidcrf:.kln�E.o, 
Volgc.m. Lenin };;ond,0n de tw·beidc-rL· de: t·iîrijd togen hèt kD"pit::üü"me 
on voor het �o..cic.lümo niLt tot o.ntploo:Lïi-ng bri.1ngen,6olang het 
tL arü.me ..:,lf:. wLd<:hond VL�n lw t 1G.1pi. to.lü.mo él.c 2-rbs ia_EHL bev1egi.ng onder 
a.c duim M.0ld ,])() '.ni:,;:. L tb:Îj ligg8nd.e t1.�c:.k v,:..n dt· ,t.rbcidor.s b Of. to.nd 
d.u,ro;:n vol,��e11t hem wel dogelijk in het uit de weg :ruimen vu� het 
tf. ,.Tü. me en in e::en com" oÇ;_ucntc, f. trij c1 om d c- ve:::·ove:ring · à.Gr demo crc�tL.:>

De, t�x·bcidt::r11:JèL:.u.e moc:1:. t in de�.(. E ti'ijd om de dec1ocratiE: de J.eiéler.:.d:o 
rol vervnllcn,ornfü:1.t d.u boL1wge.oü.i6 in dct.e 1:. t:t'ijëL onbo·t:rou.wb'.:',é'..r 0r.� 

· tot com .J?romit met hot tr:.arh.m0 t:;t:·.ncigO. wr::..r:. .Om clc e.rboidcn.kln.1:.1:.e 
tot daze zelf�tLndig0 leid,nde rol in Et��t te ttcllen t0bo0fdc zij
de stuwende lcrr',cht Vé,.n cGn ,:;igon politicC:!<.c partij .op 1:.ociz·lü"thcho 
gro nfü. lag.

Toepai:,1:.ing op Nefü.-rL .. na. nu. 

In de 1:.jtuctîo vo"n thE"srn .. in Nf;dcr·L.1,ncJ" gêldt 1:,Yenzce:x· d2.t do 1:.t1·ijd 
voor d(; verdediging E:n vord.iepinc v�:i.n do a.emocratir� in d� eer1:. to 
_plc:e. h. c· .. an d0 orde. i E.. Ni ct1:. ze . .l,j ui E. t de overv.-j__nni.hg vc.ri hot 1:..0 cié.1.-
lü"me zo�,&or YorhcsC:.t tori. LÜ do vollça_ig,: vorovo·irir3 dor· democr2.tie,
WD.2.rvr)ol' 6(;11 h(�l'dG t trijd noodzakelijk ü. on ivr-,,·.rbi j 1:.cher:pe 
botti.nzon met de :.kr;_pi tr.lü. tücho reE',ctis t0 vorwachten i,ijn, In dc:,,,o
ttrijd moot:de �rbeidortkl�E..t0 de l�idende rol tpelen,�md�t de 
bourge?ü.ie bij. de vo1.ld.ige ovorwinning dJJ1' (10:::moct2..tie geen belr;ng 
heeft,1nt csertdctl,de�e vroe1:.t.�e [XbeidGrf:.kl�tlc m�g dul niet ��n 
hc-t _politii.k initie"ticf v:'..r.i. do bourgeoü.ie ovcr�eli..tt:n wordcn,doch 
i:rnet · hc,n.r e:igo.n z.(ëlft 'tc�nëiJ.(�·e poli ti-<::k VC.f:tf:. tc11c: 11 . Wn.nne0r men he,r.r 
in deze· f:.trijd zonder 0iaen �oliti��� p0rt1· 1· lrnt d�n l) �·t���r1t a.1·+ . ._, ..._ • 'JJ.V , 1. .... i;. .U(.,, '  i_..,. •O V-�\..•- !J 1  
dr.vt men. h�-Lr_ in fèi te ovcrL,.c .. t [�mi de poli ti.cke leiding vc�n a_c bou:c,e;eou.10 ,In .l\0derlc:.néi mo,J.t a.m. con leidende p,'.:.rtij v-c.n de LrbcJëls�:-1:: 
.kJ:r.�1,,1:.� ge:f:.-ehr'.pe.n. v,0rd.cn,d.ie C.(.'.ll tegenwicht kf.'.n vorme.á t.:;.5e.n eön bowe�ing �lt de NVB,di0 mst �ociGlittitche l0uz9n grote dcl0- vnn het .t�cfü,r],.t�nfü.e volk poqgt te vr.ngcn v-oor eon reactinn, iro nolitio:I( v�n de k�nit�li�+1'<n�e �, ·�ce 

X 

.J.: .... u t... ,..,__ .. ).._, ,J,.,;, ._ • 

Spontc . .1�ït0i tL -of tocüüiE. tit ch bewu.r:. t:&ijn. 

Jr
_ 1G' eco�1 ,Jnli1:.te.n in Ri;i,:.lLnd "a.ie de politicko to.�.k v�-...n d.e ['.rbcidf.;I'E.

_,.1:��- E
:: ll� et �agen, 01;-tken? E_Jn Ook �,e leidende rol YE'"n do c"rbeidGI'E. pl',l' ;;ij,

Ouj u� d1� �mnt W8I'Q�n ziJ door Lenin bettreden,Ee Economi::.ton 
uH cv::.i.kx._., lCLcn ontvdJclrnldcn d0 zogcm·,nmdo E.pontr..neïtoj_ k. theor:Lo, zij 
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idic� or ... t" n� �-erende tuc,k Vt:,n d.e part ij en cle 
ZiJ mi< ken en .,�, .. rme<J o'·" .,.,.. . . . 
b � 1· ... ;, v·ii h ·t coci�li�titch bewuttzijn 1 d.�t de pnrt1J aan do 

ete con.:i.... t. l. .._ L . t d , °' êl."t ,,, 9 .1- ,,,.,,,.b.1-e11 
b-,'d·-•ckl,··«e moet ()VOrbrcggen. enin 0011 (;; d<-sl1 j '·' �1 U VYC.,\..·.su -
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!�;n���e nrocel in de-beweging der arbeidert bet�ke��,�at 
Op luu ... :p "" .1" l d b n•'n ·crr"l·G lil _0,"" 
d t · · tot een P"', 1· ef "'111h<"' .t1gc o· VEm e ewo • .,1 g w l. � .!.,�,., o · p c�r J. J - · u,;;;. ,, '-"··' u ... - .... ·-

V t�n ho.o.r te leidon-.Do i:.pontr.neïtei tf.. t�e�rie. komt er dt:,�-.; o� 
n:��>. ;

· 
fü:d; men de t1.rboideri:.kluti:.e zonder. politiek bewui:. te loid�ne, L.,, u 0�1 

.dUf ongewapend laat in de i:.tri�d.teg�� de geduo�te tegenst�ndo��
� 

die het t�aritme en de bourgeo1L1e ZlJll, Bovend�en.wordt do?� net 
omla,ag halem van de botelrnnü. ve,n het toeialü.:t1scn ��v.!utt�1.J.

\ 
de. 

weg vrijgema1:Lkt voor het b�nnendring�n van de burger..t.1J�:7 �deo_?
��e

en de burgerlijke irNloed in de arbe1dersklai:.i:.e. Er bet u dat nu e�tl
�aal geen tu�tenweg tuf.sen t-O cialü" tit c�e · �d�� logi e. en bur�e1·J.i j ke . 
;Ldeologie, Ieder omJ.aaghalen van de f..O c1al:1.&t1tch� id.eo l?g .... e be be� 
kent een veri::terkl'iln en vergemakkelijken van het binnendr_ingen van 

de bu:r·"erlijke ideologie • .Aan de arbeideri:.klaste wordt zodoende 
het wa;en van haar eigen socialü.:tü.che ideologie ,die uit de we1te:1" 
tchap geboren i�,-0.ntnomen. De .tporitaneïteitstheorie betekent in 
feite dat de arbeidertklatte geen zelfi:.tandige politieke factor k�L 
zijn en veroordeelt he.ar tot een achter de bourgeoü.ie aanlopen, 
tot een n[ ta.a.rtpoli tiekrr, · 

De econoDlii:;ten in Rlli:.land zijn een typitch voorbeeld va.n een rJ:;>-
portunü. tü. che t troming in de arbeideri:. beweging. De economü. teri. 
a.chtte Lenin de overbrenger� van de burgerlijke invloed op d6 a:cteJ" 
dcrd;:la�E.e; dezelfd.e ro 1 vervuld.en de reform�,i;: ten in de sociaal
�emo cra tie_che partijen in Europa, Lenin toonde aan:dat a.e bro.r: Vh.;1_

ieder o:ppo,;rtunitme in de arbeid.er.sbeweging gelegen ie in een vo:> 
ldeJ.ncn v� de betekenü" van de .s ocialü.tische theorie er- he� GlJ·· 
hemelen y·,.�-�t het q>0ntane elemE:nt in de. arbeider,s.. beweging. 

W�nneer men dG BDcialü"tü.ahe wetenichap ah; gronfü .. lag Yèl.11 è.e 
arbe1 der.s. bweging prij l'..3"&cft, ondermijnt men haar princi:p.iële grond� 
E.Jagen en opent men do deur voor een onvaE.te politiek 1 die van :.�·e-· 
va.L tot geval oordeelt en i.n feite een gelegenheid&poli tiek ir., 

De fout die t�hans: in Nede:r laüd her&teld ü. door het bef.luit tot heroprichting van. eo.n marxii:. tü.ch L:ministü.che partij, berli..e.t tenslotte even0en� op een afglijden naar a.e .s:pontaneïtei tE.opvattirrgen. 
B�J. �:p oen uit het oog verliezen van de onmü. baarheid van het soc:J.a.'. 
�i ,·�1 .E.c� bawu��Zijn voor de arbeidetE.kla&.s.e. Deze fout it f..lechts 
b 

�1:kl�al b
�a:. ti7. t de bij zonc1ere omE:tandigheden, waarin wij verkûerclcu

d
�J de bevr1Jd:tng on a.e overgang van illegale naar lHrale verhot1,� 1ngen. o 

De organ1i:.ato���tche g1'0nd�.lagen van de part.ij · I� Z�Jn bo :krrEen &i chrede voorwaart& � twee E. chreden acht erwe.art.s. r. 
�:1a;��ia 

ging L:?�n

( 
eveneenr:. uitvoerig in op de gro.nd1:.:lagen van

bl' ,9 · .eieE.p�r ·ulJ Geeêhiedenü.; van de O.P�der Sowjet••U.r..ie. f:O ·
d

en dee.� l;L van de Verzamelde Werken blz,109 vlg.)fü .. i for ...fuz :-'�1 e de g1·ondf,lagen der partij al.:;; volgt: ..,
1

• .. , 1J
1
. moet d.e voor·aan.staa.nde ,klattebewutte ,Marxü tü che· �t-,•i·· ,·d-� '-" a e 1.n,,. va •a d b · . · ' . - · · " ··· ., 

ru&·t· mo�t 2,1. 
e a� eidersk�au.è. zijn t Dit houdt in,dat zij 1ütge-

wet-t . "Jn met de ken,nu. Yan het maat.schappelijk leven,van deen van ae kla•�en�triJ'd z· · t 1 om de arbeid,r, �;. �. 0 1J m�� _a � voorhoede in staat zijn 
s teedE. grote; ... �ll

a.,se :n haar strJ.Jd aan te voeren.De partij moete e e.n Vc;,n de klat�e tot het peil van het t:ocia..� · 
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. J...i&. ti.r:,,.ç.\h tewITT.:t;ti.j 11 ve r.b.0ff L�n� ZJ. J :r.io et de arbeiden. ?::las.se ,s. chc, ·�
len en opvoeden� . . .D , · d 2�D0 partij zou. een i:..treng georganiLe�J:'de E.tr1Jda.,_de.1.1I1g van e
arbeideri:..klau"e rnoetc1.1 2,i .jn"Zj_j zou r,1Qh moeten kenmerke? c1oo1'.' 
een sterke di::..cipline 1 die bindend it voor al haar l?den��a� 
d.aard.oor kan de part;j_J u.lr:. ee.11 eonl10j.a o:ptrod.en� �1:-, H. :n�1 _ in
i:..taat om de �trijd van de a�beider�klas�� �e�keLlJ� te lei�en.
3 0 De partij i� de hoogE. te vorm van organu. rd;J.e van de a:be1-�ert ....
kla::.. é. e ,,.Alt zodanig iL z.ij e;ero epen om a,lJ.e andere orga.nu,a t1 es 
van de klau.e;van e co.nomitche en cultu:i::·ele aarcl 'b�v·.,te le:Lél.en.
Zij moet d.aa:ctoe f.te-eèLs cla verbindini!Z'. onr.erhoum'.en met de :partij
lc,ze mau,fa 1 r:. en d.eze verbinding .1 · . • i �.teedr:.: ho chte1" maken om
haar tasJr. als �roorhoode go,ed te ver·v-u.ller�u])e :partij mag zi ch
nooi 'i; :!..n zich 2.el.f 01_1::,l.LJ.iter.:.,nw.ar 1noet �teed.E.. het vertrou.wen
en de s. t,Ju.n van de mau.r.; f:. ge.11.i.eten� 
4�Voo!' de j_nwend.ige or0a1.1ü.at,:n·:i..E:.che opbouw van de :riartij ge1a.en
de begJm. elen ve.n het demo c.1·atü.ch. cer!t:::>o,.U r:.me ,Dit ho\J.d t enor
zij d::. in dat de gehele ttruct1.,1;u:..� van rle . :parb.j dernocra:tiS:ch is.; 
andorzijd� de.ter· �trenge d.ü.c::Lpline moet heerr)en"Alle betlui-· 
ten komen tot t·0ancl na uitvoerige be::.::p:ceking in de o.:cga.nen -v2.n 
d.e 1;artij �E8;,. turen worden o:p · dëmo cratü, che wij 7,G door d.e ].eden
gekozen.Wan.{1.eer ee.umr:.�8.l ée.n be�.l.1.ü·c; genomen Ü,;Ü; d.it bindend.
voor. de gehGlo pa:!'.'tij en dier-.t G.•? m:i.nè.erhe::..d ) à.iEJ e:r tegen vm& ;. 

Zic.h du::.: bi,i èl.e wil -vo.11 a.e mce:i:d.e:r·heid 11:;er te loggen i ieder :..B
v&rr,licht Ll.è:1,Il de LÜ tvoerü-1g van een g,)no,nen bef.lLüt mee te we.r �
ken�D0 lagere organen j_n do partij �ij.n ondergo&chilct aan ä.c
hogerê organen.; aah het hoofd van ëte pa.rttj �taat éé.c1 centrale
leid.encle in&tantie; het partij be.s -tu.ur, dat echter f. teed..s. Yer!':1 

• .nt"
woord.ing .s;clrn.ld .. ::g it aan het pàl'tij congre& ·e,ls h::,ogt te parti;:or,,
gaan o 

Lenj_n beE.loot . zijn boek aldus:
"Het prole t�riaat heeft geen ander wapen in de ttrijd om de
macht dan zijn orgèl.nü.1.vtie�Verdeeld door de heen. c.hagpi,i Yo11 de
anarchit che concut:rentj_e in de bu:tgérlijlrn wereld, onderdrukt
door d.e dwangarbeil1 voor het kapitaal. voortdurend. in d.e af grcnêl.
van de uiterste elJ.enéLe�verwtJ.dering én ontaarding getto:c'l;,ln:m
en z�l het :proletariaat onvermijdelijk een onoverwi.r.1..nelijke
lcrucm� worden,alleen dank zij het feit,dat zijn ideologüs. che
verenj_�_:i.ng door de begim.elen van het IÏ1:arxisme verrtnkerd wordt
door de materiële 0enhej_d V'.1n de organü.atie 

3 
die de millioep.en

werkerf.. tot het leger van de arbeider&kla�E.e- aaneensmeedt�"
. In"zij.J?-.voord.rachten 110ver de grondelag&n van het len1nitme 11 in 1?24 WlJdde o.ok Sjrn.lin in het voe h.poor vn.n Lenin een uitvo

�
r1�� �betfrekiné? aan de rol van a.e :partij .(Marx.Bibl o deel 6;b�':' 0 7, , Sta!1n;Beg1lu.elon ve . .n het le1ünü"me blz.9)

:
�J onclerti}�·�ept daarin ook in de eerf.te plaat& de beteke nü.
0�1 de :part1J alt voorhoede Ya.n d.e arbeid.er�klau.e,Zi,1 moet de

�? .._te e!em�r,lten van de kla�te,hun ervaring,.hun toewijd.ing inz� ch ver
�

n1gon0Ee partij moet toegeru&t ziJn met de �ocialiE-
!�t

c

t
e t.n� orie on in t taa� zijn op gro.nd hiervan het prcleta.:ri-. 

t 
'�_leiden °.Alt voor ho ect.G moet ZiJ' de a"'beiderc·kla< (. e "'roor-Ul ZlJ ·1 d ' . . • ... ,..._. • . 

dan d� �ir 
.w�z.z�J moei; verder zien dan de klfü:�e�v-e:rder zien

tane bew 
� cte

d
dJ..ngen :7'an de dag,Zij moet niet achter de s:pon�eging er arbeider"· aa• c 

1-·,,.. 1 d · 1 · a · g.e-ven Zi · t "" · � .,1�.u�'\.l"e en,maar aaraan ei .J.ng 
de b 

0 •• J
t 

moe . a.e mau,a'& van d.e arbeid.ers. tot het :peil vaY1EJVdlE.' G tOClali <. t"' h h -·� . .1.i:., c e voor oede opheffen c Stalin r.oemt de



5 • 
-na,··ti· J. a" ·1e•r.-e,·,� taf van het 1)ro. letarüi.at :l:..�1 zijn f,trijd tegen 
J:: ... � .. v . b .� ..... ..... 

het ka:pi tw.1.1. _ . . . t · · 
Ook St [J,.lJ.n wijst ?ll �e �ooct�o.ke.li J.1:he:cl,d�t_ de �[_1-r �J een

georg[;nü. eerd. en .é,'edu cJ.�.�J.n�e-�·a. g.e�ee�. v0rm u ?Par� iJ lede�1 
mout en actj 0f we:d::zaam ziJn .1n de p8.rt1JorgnnH.atie e-:1 zich
a[·.l.l haaJ� a_j.c c:i.pline onde:i·worpen �Men_ :_;:a.r1 J;:1.a�1.r deuren n1.et o�en
t tellen yoo:.· '\' ::i.e..g f.ympa thü erende11� cüe niEni aan haE�r :practi-· 
�che arbeid deelnemen en zich niet aun haar ditcipline onder
wer7)en0.In dit le.u.tsto gevtü zou me.n na.melijJ: d.e grenzen tus,� 
�en�de :partij en de kla�se uitwit�en of vervagon.�n �on men 
af'brellk doen .aan de :2.el.fs tandige rol van de 11artiJ alE. orga
nü.erende leidend.e en opvoeclend.e voorhoede va.."l de klatte, 

De parfij dient de centrale organi��tie te zijn 1 die leiding 
geeft aan de o�erige or5ani�atiet der arbeidersklatle alt 
vaJrve1·enit�ingen � cob IJ era t:l.e1:., vrouwen-en je ug�v�reniginge-:i, cnl
t urele organilat ie�,Uit hoofd� van haar.�olit ie�e e�varing.en 
haar aut oriteit ü, de Mar}.ü tH.che _p2.rt1J cle e111ee instantie:, 
die in staat; :Ls. om de leiding van de gel1e le E. tri,j d van de ar
beider.s k.lau.e op e.Jle gebi.eden E.a.me.n te bux1clelen� 
Stalin f.ta8,t ook uit7oerig �i;il bij het vro.agE.tuk van de in
wendige G.ü.c�pline en vs.n de anneenge.s.lotenheid. van de :partij" 
De ijZcHe.n dif.ci:pline; d.ie er rrtoet heer.sen, .s.lui t de vr·ijheid van 
ltritie2c en de E.trijd dE>1· me.n�ngen :::iirnJon do :part ij niet Llit) 
waar verond.er::;te.J.t öe.?,e jtJ.i.st o llTE;,,dc:.t echte? de strijd der me
ningen ov0r een b01iaald onderiuor:p it geëindigd en de .kri b.e1c 
il Uitgeput, wordt oen betluit genomon,dat vo or alle partijleden 
bind.encl is ,,àDe oenhool.d ve,n wil 0ll van 11<.1-::Hlelen v1.�n alle partij
led&11 Yo:r·lllt d.0 voorwao.:c de voo:i.:· het JrnrtaEi,.l.1 van een ijzeren 
dh, oi_plit1E: "De�-G d.iE. ciplLne, a.2. o '.Dewl:.I.E. t aanvi.'.\r-.trd wordt, behoeft 
dllt geen bl.:1.nfü:J ge.�10orzaamheid t.G •Jetel::enen,d.och komt voort 
uit gemecntchappelijke ovsrtaiging� 
Volcon� St al:J.n worcl't d.e 1n·olet0,ri.i:.che rartij t tE:rkél', w:::--.,.nnoor 
zij zich van opp·Ol'LiLUJ.ü.tü"chc-: elementen zuivert.Voor het 
::.che:ppan van uen geèlü.:;i:plineorde ee1ilieid in de pru.'.'tij ü, het / 
noodzakelijk om ha.ar van alle o:ppor·t.unü-. 'i:ii:; che :,reformü. ti&che 
en dergelijke el.eroe.nte.n grondig te Z'lÜVeren,Alleen op deze wij-. 
z,e blijft haar principieel kr..rakter alé ma.TY�i&ti.s.che partij 
bewaard, allee-n op deze wijze kan de partij een doeltreffend 
wo.pen V?...n de arbeidenJdau.e :-:�ijn,., 

Co.nc.J.a.E. ie·. 
Ongetwijfeld. gelden de � te1linge;n van Le-nin en StoJ.in over de 
ideologü:che en o:l'.'gPJ.1ü.c"to::;-:-ü_ che grondE.lage.n van de 1:.1.rbeider.s.
:part ij op�:: t�:i.at1& nog voor d.e CQFJ..1tu1ü. tü.che partijen�· De Communi,til:.che ?artij zal ook in Nederlru� de kl���ebewu::.te voo'.ehoede, de ma1•:.ü. tit-che :;, t1·ij dafdeJ.ing va11 de ;:;i.1·beider� -.ilaE..se moeten worden, WRardoor �ij llaar :r.·o 1 ah. een zelf� ta11dige fuötor in h&t politieke levon ver.s.terkt,Zij zal aE� do ar
b�idaer.s.J.:la.s.se .s.ocio.l.ü;tif.:c.h bewuttzijn moeten bijbrengen en tet 
de leidende organif.t' .. t5.e vn,n de gehe].e arbGider.s.klat� e moot on worden.Zij � al de arboider.s.kla��e een leidende pla�t� moeten verz�ke :cen in de E..trijd om ck d.cmocr1:::l:iie)e.n de aaneem,lu.i tingv�1 .i:wt gehele werkeml.s vol:c tegen de react j_onnaire bourgeoi"'.s.ie ill� eten _. �evor��ren�Zi,i �!.al een hecht e inwendj_ge eenheid.
:71oet �.1.1 bezi ���n"L1d va.n de pa:r."ti,j zal kunnen zijn� wie haar Ll'laa1::.chap11e1i .7Jce doelt t eJ.lint;eonder.s.chrijft, daarvoor actiefwer1rzaam H en d.E: o.ü.cipJ.ine vn.t.t 6.e par·tij aanvaardt ;)Het i:s:



e 

! !• ' , .: 1, ,,, t I 1. 
'i ' 1  

6. 
niet noodzakelijk,dat,rieder partijlid de gehele ma.rxi.sti�c,he 
theorie t_en volle beheer E. t, al z al het :pr0gr{;l.m van de partij op 
grond van deze theorie opgebouwd zijn.Ook voor me:h�en die het 
dialectü.ch materialh.rue al� wereldbetchouwing niet aanvaarden, 
doch b,v.godtdiem.tige opvattingen hebben,zal er plaat� in d� 
p�rtij zijn,wanneer zij haar maattchappijle 'doelstel�ing delen 
en d�arvoor willen E.trtjden,Wel z al het de taak der partij 
e.ijn op ruime ::.c]Jlaal d.e marJ;;iSitü"cl1e tcholing te bevorderen, 
Bij de inwendige opbouw zullen de beginE.elen van het democra
ti::.ch centra.lü"me ten volle j_n toepatE.ing gebracht moeten worden, 
o.c1èlat hierin de enige waarborg ligt voor een getloten. optreden 
dei· :parti�-.Het �:preekt vanzelf ,dat ook de theorie van de :partij 
niet ttil E.taat,Ook zij zal verder ontwirJceld mo�ten worden, 
wil zij gelijke tred houden met de maat&chappelijke veranderin
gen.En daarom 1::. het juict ,dat de partij een diE.custie voorbe
reidt over :program en �ta.tu.ten,d:i.e �·traki aan de led.en zulle.1.t 
worden voorgeleid, 

·vi"l,, ,_J_Ç �1.-- r, 7' 
' 

f 

\J..waarom ·!f. een i:.pêciale marx.iE:tit()he· arbeïders.partij 
noodzakelijk? 

Z .W-at ü. de h�telreniS:1 van het �oeialü. ·tü.ch bewu&. tz:i,j.n 
vöo:t' de a.rbe1q.e:r� beweging I en wat ü. het g�;vaa.r van de 
�pontan.tteit�theorie in dit verban�? 

3.Wat ·wordt vers. t.a1?11 o.ttà.è:r het begrü? · democratitUh ö,e�.-
trali�me en wat 1� de, betekenis &�àrvan?

4,Wat wordt onder opJJortuni�me veri;.taan en hoe moet dit 
�n onze r:l,jen be&trede� worden? 

\ 

!
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/ {0 1 ;E-11s -Tw verzoek vo� 0·e11 hi�r1JL1 ceY1 '6eGtal broc'·wres, 
c.11rs 1)ssen P'(.CJ.aard, nit";e :·even ,Joor het l.r�:- r:jtit1iut, 
1 ,.:,ic se straat 25 ( ooe 1c '.1� del L) �Ga.L..JüB-'.J. ) • '.). 

Je c11rst1s �emoe. 'értie is, ��0s \l:ti:Bt i11 no. 2 e11 2a • 

.::,.n,sus no. 5, 1.·:i.r'delenG over Het l r. 'italis:ne, is uitver
kocht. Tet li,;t niet in d ,.., Jedoelin� deze onnieuw te l r.ten 
dr1lkken • 

. ;:ü is - en voorve �ens é eze cursussen 
1 

b.j elkaar "evoe3d s 
in de tee ·oms t &.ls ooek';P.r·c te druk1{en an uit te ,;even. 

Vo'or zover even tuelt:; "'.'.j_e11we uit,;ave11 van dj_t JnstitJut 11.ier 
be';:oTJ.d ;orden zal een exe'il )laar daarvan, i 1,Ji_";IJ 10--;elijk, 
t1, .. 11 L

f 

vrord en toeFezond en. 

v � ''- · .J .J _ ,.:, T C • 7 • D • , ·raag. .8'. 2. 
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