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De staat wordt niet ‘afgeschaft’, hij sterft.

Friedrich Engels

Rode Draad
I

De Rode Draad-reeks van uitgeverij Proletaris is een serie heruit-
gaves van enkele van de basisteksten van het marxisme. Deze 
reeks is zorgvuldig samengesteld op een manier die lezers met 
weinig of geen voorkennis in staat stelt om aan de hand van de 
belangrijkste werken te leren wat marxisme in de kern inhoudt. De 
teksten worden gemoderniseerd waar het taalgebruik verouderd is 
en voorzien van eigentijdse voorwoorden. Voor optimale toeganke-
lijkheid raden wij aan bij het eerste deel te beginnen en vanaf daar 

de gesuggereerde volgorde aan te houden.
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Beginselen van het communisme is een kort maar invloedrijk  pamfl et 
geschreven door Friedrich Engels in 1847. De auteur heeft het opge-
steld als een  catechismus, een kernachtige tekst waarin hij aan de 
hand van 25  vragen kort ingaat op wat het communisme inhoudt. 
Beginselen zou grote invloed gaan uitoefenen op de  communistische 
 beweging doordat Karl Marx het als basis nam voor het wereld-
beroemde Communistisch Manifest. Ook zou de tekst (deels) het 
 politieke platform gaan vormen voor de Bond der Communisten, ‘s 
werelds eerste internationale marxistische organisatie.
 De auteur, Friedrich Engels (1820-1895), wordt vaak gepre-
senteerd als de bevriende geldschieter van Karl Marx die min of 
meer in diens schaduw leefde. Engels was echter een grote naam 
op zich in de internationale socialistische beweging. ‘De Generaal’, 
zoals hij door vrienden genoemd werd vanwege zijn fascinatie met 
oorlogvoering en zijn militaire achtergrond, schreef enkele invloed-
rijke werken, waar onder; De oorsprong van het gezin; De toestand van 
de arbeidersklasse in Engeland en De ontwikkeling van het socialisme 
van utopie tot wetenschap.
 Daarnaast streed Engels op jonge leeftijd als revolutionair in 
de mislukte Duitse revolutiegolf van 1848, en bleef hij tot op hoge 
leeftijd actief bij de Duitse socialistische beweging. De reden dat 
wij, de  redacteurs van deze uitgave, ervoor hebben gekozen om 
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juist Begin selen van het communisme als eerste deel van onze Rode 
Draad-reeks te publiceren, is als volgt: het is een kernachtige en toe-
gankelijke intro ductie op het  communisme, geschreven in klare taal 
waardoor mensen  met weinig tot geen voorkennis makkelijk tot de 
kern van het marxisme kunnen komen. Na het lezen van dit werk 
weet je  onder andere wat communisme is, hoe marxisten naar de 
 geschiedenis  kijken en wat marxisten nou eigenlijk tegen particulier 
eigendom hebben. Als redactie hebben wij besloten het taalgebruik 
van dit werk licht te  moderniseren om het werk zo leesbaar mogelijk 
te maken voor de moderne lezer. Wij hebben daarbij geprobeerd de 
oor spronkelijke betekenis zoveel  mogelijk intact te houden. 
 Beginselen van het communisme is uiteraard verre van 
 alomvattend - het is voor de lezer (hopelijk) slechts het begin van een 
 uitgebreide studie naar het marxisme. Daarbij willen we opmerken 
dat kennis hebben van het marxisme alleen niet genoeg is - je moet 
deze kennis ook in daden kunnen omzetten. Als je je door deze tekst 
geïnspireerd voelt en je besluit je studie in het marxisme voort te 
zetten en werk te maken van je idealen, zoek dan je kameraden op. 
Word actief bij de arbeidersbeweging in Nederland en pleit in al haar 
takken voor het marxisme. Overtuig onze klasse van onze visie en 
help mee het wildvuur van de socialistische revolutie te ontsteken!

Tot snel
Proletaris
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BEGINSELEN VAN HET COMMUNISME

1. Wat is het communisme?

Het communisme is de leer van de voorwaarden voor de bevrijding 
van het proletariaat.

2. Wat is het proletariaat?

Het proletariaat is die klasse van de maatschappij, die haar 
 levensonderhoud alleen verkrijgt uit de verkoop van haar arbeid en 
niet uit de winst op een of ander kapitaal. Het is die klasse waar-
van het gehele bestaan afhankelijk is van de vraag naar arbeid. Dus 
van de wisseling van goede en slechte tijden in zaken, en van de 
schomme lingen van onbeteugelde concurrentie. Het proletariaat of 
de  klasse van de proletariërs is, in één woord, de werkende  klasse 
van de negentiende eeuw.

3. Er zijn dus niet altijd proletariërs geweest?

Nee. Armen en werkende klassen zijn er altijd geweest; ook  waren 
de werkende klassen meestal arm. Deze (arme) arbeiders, de prole-
tariërs, die in de zojuist aangegeven omstandigheden leefden, zijn 
er niet altijd geweest. Net zoals de concurrentie niet altijd vrij en 



2

ongetemd is geweest.

4. Hoe is het proletariaat ontstaan?

Het proletariaat is ontstaan door de industriële revo lutie, die zich in 
de laatste helft van de vorige eeuw in Engeland voltrok en die zich 
sindsdien in alle beschaafde landen ter  wereld heeft  herhaald. Deze 
industriële revolutie werd  teweeggebracht door het  uitvinden van 
de stoom machine , de verschillende spin machines, het mechanische 
weefgetouw en een gehele reeks  andere mechanische toestellen. 
 Deze machines, die zeer duur waren en dus alleen door  grote  
kapitalisten konden worden aangeschaft, veranderden de  gehele tot 
nu toe bestaande productiewijze en verdrongen de  arbeiders zoals 
ze tot dan toe hadden bestaan. Dit komt doordat de  machines de 
waren goedkoper en beter leverden dan de  arbeiders ze met hun 
ouderwetse spinnewielen en weefstoelen konden maken. 
 Deze machines brachten daardoor de industrie hele-
maal in handen van de grote kapitalisten en maakten de  weinige 
 eigendommen van de arbeiders (werktuigen, weefstoelen, 
 enzovoorts) volledig waardeloos, zodat de kapitalisten  spoedig alles 
in hun handen kregen en de arbeiders niets overhielden.  Daarmee 
was in de productie van kledingstoffen het fabrieks stelsel  ingevoerd. 
Toen eenmaal de aanzet gegeven was tot de  invoering van de machi-
nes en het fabrieksstelsel, werd dit stelsel zeer  spoedig ook in alle 
andere takken van industrie toegepast, met name in de katoen- en 
boekdrukkerij, de pottenbakkerij en de  metaalnijverheid. De arbeid 
werd steeds meer onder de  individuele arbeiders verdeeld. Dit 
zorgde ervoor dat de arbeider, die vroeger een volledig product had 
gemaakt, nu slechts een deel van dit product maakte. 
 Deze arbeidsdeling maakte het mogelijk dat de  producten 
sneller en daardoor goedkoper konden worden geleverd. Ze bracht 
de werkzaamheden van elke arbeider terug tot een heel eenvoudige, 
herhalende mechanische handeling. Deze handeling zou niet alleen 
net zo goed, maar nog veel beter door een  machine kon  worden 
verricht. Op deze wijze raakten al deze industrietakken onder de 
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heerschappij van de stoomkracht, de machines en het fabrieksstel-
sel. Daarmee kwamen ze echter tegelijkertijd vol ledig in handen 
van de grote kapitalisten, en ook hier werd het laatste restje zelf-
standigheid aan de arbeiders onttrokken. 
 Geleidelijk raakten behalve de manufactuur ook de 
 ambachten meer en meer onder de heerschappij van het 
 fabrieksstelsel. Dit kwam doordat ook hier grote kapitalisten, door 
het  inrichten van grote ateliers, de kleine  bazen meer en meer ver-
drongen. Hiermee konden vele kosten worden  bespaard en de 
arbeid kon zo eveneens sterk worden op gedeeld. Zo hebben we het 
punt bereikt dat in de beschaafde landen bijna alle  bedrijfstakken 
 fabrieksmatig worden gedreven en dat in bijna alle  bedrijfstakken 
het handwerk en de manufactuur zijn verdrongen door de grote 
industrie. Daardoor is de tot nu toe  bestaande middenstand, in het 
bijzonder de kleine ambachtsbaas, meer en meer geruïneerd. Ook 
is de vroegere toestand van de arbeiders volslagen veranderd en 
zijn twee nieuwe klassen geschapen, die langzamerhand alle ove-
rige klassen opslokken, namelijk:

I. De klasse van de grote kapitalisten, die in alle beschaafde  landen 
nu bijna uitsluitend in het bezit zijn van alle levens middelen en de 
voor het voortbrengen van de levensmiddelen noodzakelijke grond-
stoffen en werktuigen (machines, fabrieken). Dit is de klasse van de 
bourgeoisie.
II. De klasse van de bezitlozen, die er op aangewezen zijn hun arbeid 
te verkopen aan de bourgeoisie om daarvoor de voor hun bestaan 
noodzakelijke levensmiddelen te verkrijgen. Deze klasse heet de 
klasse van de proletariërs of het proletariaat.

5. Onder welke voorwaarden heeft deze verkoop van de  arbeid 
van de proletariërs aan de bourgeoisie plaats?

De arbeid is een waar als elke andere, en zijn prijs zal dus precies vol-
gens dezelfde wetten bepaald worden als de prijs van elke  andere 
waar. Onder de heerschappij van de grote industrie of van de vrije 
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concurrentie, wat zoals we zullen zien op  hetzelfde neerkomt, is de 
prijs van een waar echter gemiddeld steeds  gelijk aan de productie-
kosten van deze waar. De prijs van de arbeid is dus eveneens gelijk 
aan de productiekosten van de arbeid. 
 De productiekosten van de arbeid bestaan echter uit juist 
zoveel levensmiddelen als nodig zijn om de arbeider in staat te 
 stellen arbeidsgeschikt te blijven en de arbeidersklasse niet te laten 
uitsterven. De arbeider zal dus voor zijn arbeid niet meer  verkrijgen 
dan voor dit doel nodig is. De prijs van de arbeid of het loon zal 
dus het laagste, het minimum zijn, dat voor het levensonderhoud 
nodig is. Omdat de zaken nu eens slechter, dan weer  beter gaan, zal 
de arbeider soms meer, soms minder ontvangen. Net zoals dat de 
fabrikant soms meer, soms minder voor zijn waar ontvangt. Maar 
net zoals de fabrikant gemiddeld in goede en in slechte tijd van 
zaken toch niet meer en niet  minder voor zijn  waar ontvangt dan 
zijn productiekosten, zo zal de  arbeider gemiddeld ook niet meer en 
niet minder dan juist dit minimum ontvangen. 
 Deze economische wet van het arbeidsloon zal hoe dan ook 
strenger worden uitgevoerd, naarmate de  grote industrie zich meer 
van alle bedrijfstakken meester maakt.

6. Welke arbeidersklassen bestonden er voor de industriële 
revolutie?

De werkende klassen hebben in de  verschillende ontwikkelings fases 
van de maatschappij in verschillende  verhoudingen  geleefd en ver-
schillende posities ingenomen ten aanzien van de  bezittende en 
heersende klassen. In de oudheid waren de  werkers de  slaven van 
de bezitters. Dit zijn ze nog in vele achter gebleven  landen en zelfs 
in het  zuidelijke deel van de  Verenigde Staten. In de middeleeuwen 
waren zij de lijfeigenen van de grondbezittende adel, zoals ze het 
nu nog zijn in Hongarije, Polen en Rusland. In de middeleeuwen en 
tot aan de industriële revolutie waren er bovendien in de steden 
ambachtsgezellen, die in dienst van kleinburgerlijke bazen werkten. 
Ook kwamen er langzamerhand  handarbeiders op, die reeds door 
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vrij grote kapitalisten werden  tewerkgesteld.

7. Waardoor onderscheidt de proletariër zich van de slaaf?

De slaaf is eens en voor altijd verkocht; de proletariër moet zichzelf 
per dag en per uur verkopen. De afzonderlijke slaaf is eigendom van 
één heer, en heeft door het belang van deze heer een zeker bestaan, 
hoe ellendig dit ook moge zijn. De  afzonderlijke  proletariër is als het 
ware eigendom van de  gehele burgerlijke  klasse. De arbeid van de 
proletariër kan alleen gekocht worden als  iemand die  nodig heeft, 
dus de proletariër heeft geen zeker bestaan. 
 Dit bestaan is slechts zeker voor de hele  klasse van proleta-
riërs. De slaaf staat buiten de  concurrentie, de  proletariër staat er 
middenin en voelt al haar schommelingen. De slaaf geldt als een 
zaak, niet als een lid van de  burgerlijke maatschappij. De proletariër 
wordt echter erkend als  persoon, als lid van de burgerlijke maat-
schappij. De slaaf kan dus een beter  bestaan hebben dan de prole-
tariër, maar de proletariër behoort tot een hogere ontwikkelingsfase 
van de maatschappij en staat zelf op een hogere trap dan de slaaf. 
 De slaaf bevrijdt zich door van alle particuliere eigendoms-
verhoudingen slechts de verhouding van de  slavernij op te heffen 
en daardoor zelf eerst  proletariër te worden. De  proletariër kan 
zich alleen bevrijden door het particuliere  eigendom helemaal af te 
schaffen.

8. Waardoor onderscheidt de proletariër zich van de lijf eigene?

De lijfeigene bezit en gebruikt een productie-instrument, een stuk 
grond, tegen afgifte van een deel van de opbrengst of  tegen het ver-
richten van arbeid. De proletariër werkt met  productie-instrumenten 
van een ander,  tegen ontvangst van een deel van de opbrengst. De 
lijfeigene geeft, aan de proletariër wordt gegeven. De lijfeigene heeft 
een zeker bestaan, de proletariër heeft dit niet. De lijfeigene staat 
 buiten de concurrentie, de proletariër staat er middenin. 
 De lijfeigene bevrijdt zich, ofwel door naar de steden weg 
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te lopen en daar handwerker te worden, ofwel door in plaats van 
arbeid en producten geld aan zijn landheer te geven en vrije pachter 
te worden, ofwel door zijn feodale heer weg te  jagen en zelf eigenaar 
te worden. Kortom door op de ene of  andere wijze tot de bezittende 
klasse en tot de concurrentie toe te treden. De proletariër bevrijdt 
zich door de concurrentie, het particuliere  eigendom en alle klassen-
verschillen af te schaffen.

9. Waardoor onderscheidt de proletariër zich van de 
hand werker?

De in onderscheid met de proletariër zogenoemde handwerker, 
zoals deze nog in de vorige eeuw bijna overal bestond en nu nog 
hier en daar bestaat, is hoogstens een tijdlang  proletariër. Het is 
zijn doel zelf kapitaal te verwerven en daarmee  andere  arbeiders 
uit te buiten. Dit doel kan hij vaak bereiken waar nog gilden  bestaan 
of waar de bedrijfsvrijheid nog niet geleid heeft tot  fabrieksmatige 
uitoefening van het handwerk en tot  felle concurrentie.  Zodra echter 
het fabriekswezen in het handwerk is  ingevoerd en de  concurrentie 
in volle bloei staat, valt dit  per spectief weg en wordt de handwerker 
meer en meer  proletariër. De  handwerker  bevrijdt zich dus doordat 
hij of  bourgeois wordt of geheel in de  middenstand opgaat, of door-
dat hij door de con currentie  proletariër wordt (zoals dit nu meestal 
gebeurt). Wanneer dit laatste het geval is dan kan de nieuwe prole-
tariër zich aansluiten bij de beweging van het proletariaat, dat wil 
 zeggen bij de meer of minder bewuste  communistische  beweging.

10. Waardoor onderscheidt de proletariër zich van de 
handarbeider?

De handarbeider van de zestiende tot de achttiende eeuw had bijna 
overal nog een productie-instrument in zijn  bezit. Het gaat dan 
om een weefgetouw, de spinnewielen voor zijn gezin en een klein 
 stukje bouwland dat hij in zijn vrije uren bewerkte. De  proletariër 
heeft niets van dit alles. De handarbeider leeft bijna altijd op het 
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platteland en in meer of minder patriarchale  verhoudingen tot zijn 
landheer of werkgever. De proletariër leeft daarentegen meestal in 
grote steden en staat tot zijn werkgever in een zuivere geldverhou-
ding. De handarbeider wordt door de grote  industrie uit zijn patri-
archale verhoudingen gerukt, verliest het bezit dat hij nog had en 
wordt daardoor zelf pas proletariër.

11. Wat waren de eerste gevolgen van de industriële  revolutie 
en van de scheiding van de maatschappij in  bourgeoisie en 
proletariërs?

Ten eerste werd in alle landen ter wereld het oude stelsel van de manu-
factuur, of op handenarbeid berustende industrie,  geheel vernietigd 
door de steeds lager wordende prijzen van de  industrieproducten 
als gevolg van de machinale  arbeid. Alle half  barbaarse landen, die 
tot dusverre meer of  minder  afzijdig  gebleven  waren van de histori-
sche  ontwikkeling en waar de industrie tot nu toe op de manufactuur 
was gebaseerd, werden hierdoor met geweld uit hun afgeslotenheid 
 gerukt. Zij kochten de goedkopere waren van de  Engelsen en lieten 
hun eigen handarbeiders te  gronde gaan. 
 Zo zijn landen die sinds duizenden jaren geen vooruitgang 
hebben geboekt, bijvoorbeeld India, door en door  gerevolutioneerd. 
Zelfs China gaat nu een  revolutie  tegemoet. Het is zo ver gekomen 
dat een nieuwe  machine die vandaag in Engeland wordt uitgevon-
den, binnen een jaar miljoenen arbeiders in China werkloos maakt. 
 Op deze wijze heeft de grote industrie alle volkeren op aarde 
met elkaar in verbinding gebracht en alle kleine  plaatselijke  markten 
tot een wereldmarkt samengevoegd. Overal heeft de grote industrie 
de  beschaving en de vooruitgang voorbereid en het zo ver gebracht, 
dat alles wat in de beschaafde landen gebeurt op alle andere  landen 
zijn uitwerking moet hebben. Zodat als in Engeland of Frankrijk de 
arbeiders zich bevrijden, dit in alle andere  landen revoluties ten 
gevolge zal hebben. Deze revoluties zullen vroeger of later even-
eens de bevrijding van de daar levende arbeiders veroorzaken. 
 Ten tweede heeft zij overal, waar de grote industrie in de 
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plaats kwam van de manufactuur, de  bourgeoisie, haar rijkdom en 
haar macht in de hoogste mate  ontwikkeld en haar tot de  eerste 
klasse in het land gemaakt. 
 Het gevolg daarvan was dat overal waar dit gebeurde de 
bourgeoisie de politieke macht in handen kreeg en de tot dan toe 
heersende klassen (de aristocratie, de  gildeburgers en het beide ver-
tegenwoordigende absolute koningschap)  verdrong. De bourgeoisie 
vernietigde de macht van de aristocratie, van de adel, doordat zij 
de erfsystemen of de onvervreemdbaarheid van het grondbezit en 
alle adellijke voorrechten ophief. Zij  vernietigde de macht van de 
gildeburgers door alle gilden en  ambachtsprivileges af te schaffen. 
In plaats daarvan stelde zij de vrije concurrentie in. Dit houdt de toe-
stand van de maatschappij in, waarin  iedereen het recht heeft naar 
eigen keuze elke  bedrijfstak uit te  oefenen en waarin niets hem de 
uitoefening  ervan kan beletten behalve het gebrek aan het daarvoor 
nodige kapitaal.
 De invoering van de vrije concurrentie is dus de openlijke 
verklaring dat vanaf nu de leden van de maatschappij slechts nog 
in zoverre ongelijk zijn als hun kapitaal ongelijk is. Dat het  kapitaal 
de beslissende macht is en dat daarmee de kapitalisten, de bour-
geoisie, de eerste klasse in de maatschappij zijn  geworden. De vrije 
concurrentie is ook voor de start van de grote  industrie noodzakelijk, 
omdat zij de enige maatschappijtoestand is, waarin de grote indus-
trie kan opkomen. Nadat de bourgeoisie zo de maatschappelijke 
macht van de adel en de gildeburgers had vernietigd, vernietigde zij 
ook hun politieke macht. 
 Zoals de bourgeoisie zichzelf in de maatschappij tot de eerste 
klasse had verheven, riep zij zich ook in politieke vorm uit als eerste 
 klasse. Zij deed dit door de invoering van het vertegen woordigende 
 stelsel, dat berust op de burgerlijke gelijkheid voor de wet en op de 
wettelijke erkenning van de vrije con currentie. Dit stelsel werd in 
de  Europese landen ingevoerd in de vorm van de  constitutionele 
 monarchie. In deze constitutionele  monarchieën hebben slechts 
diegenen kiesrecht, die een zeker kapitaal  bezitten, dus alleen de 
bourgeoisie. Deze bourgeois kiezers  kiezen de afgevaardigden en 
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deze bourgeois afgevaardigden  kiezen door  middel van het recht 
van belastingweigering een burgerlijke  regering.
 Ten derde ontwikkelt het proletariaat zich in dezelfde mate 
als de bourgeoisie. Naarmate de rijkdom van de bourgeoisie toe-
neemt, groeit het proletariaat evenredig in aantal. Omdat de pro-
letariërs alleen door kapitaal kunnen worden ingezet, en omdat 
het kapitaal zich alleen uitbreidt door het inzetten van arbeid, volgt 
daaruit dat de groei van het proletariaat in hetzelfde tempo verloopt 
als de groei van het kapitaal. 
 Tegelijkertijd trekken zowel de bourgeoisie als de  proletariërs 
in grote steden samen, waar de industrie op de voordeligste wijze 
kan worden uitgeoefend. Deze opeenhoping van grote massa’s op 
één plaats maakt de  proletariërs zich bewust van hun kracht. Daar-
naast, hoe meer dit proces vordert, hoe meer nieuwe machines 
er worden  uitgevonden, des te hoger wordt de druk die de grote 
 industrie uitoefent op de lonen, die naar het minimum zinken. De 
toestand van het proletariaat wordt hierdoor steeds onverdraaglij-
ker. De groeiende onvrede van het proletariaat gaat dus samen met 
diens groeiende macht om een omwenteling van de maatschappij 
voor te bereiden.

12. Wat waren de verdere gevolgen van de industriële  revolutie?

De grote industrie schiep met de stoommachine en overige  machines 
de middelen om de industriële productie in korte tijd en met weinig 
kosten tot in het oneindige te vermeerderen. De vrije concurrentie 
die uit deze grote industrie voortkwam, nam snel extreme vormen 
aan. Een menigte kapitalisten wierp zich op de industrie en binnen 
korte tijd werd er meer  geproduceerd dan kon worden verbruikt. 
Het gevolg daarvan was dat de gefabriceerde waren niet konden 
worden verkocht en dat een zogenaamde handelscrisis tot stand 
kwam.
 De fabrieken moesten stilstaan, de fabrikanten gingen bank-
roet en de arbeiders raakten werkloos. Overal trad de  grootste 
ellende in. Enige tijd later waren de overtollige  producten verkocht, 
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de fabrieken begonnen weer te werken, het loon steeg en geleidelijk 
gingen de zaken weer beter dan ooit. Maar het duurde niet lang of er 
waren weer te veel waren geproduceerd en er trad een nieuwe crisis 
in, die weer precies hetzelfde verloop had als de vorige.
 Zo heeft sinds het begin van deze eeuw de toestand van de 
industrie voortdurend geschommeld tussen tijdperken van voor-
spoed en tijdperken van crisis. Bijna elke vijf tot zeven jaar is zo’n 
crisis ingetreden, die telkens  samen ging met de grootste ellende 
van de arbeiders, met algemene  revolutionaire opwinding en met 
het grootste gevaar voor de  gehele bestaande toestand.

13. Wat volgt uit deze zich regelmatig herhalende handelscrises?

Ten eerste: dat de grote industrie, alhoewel zij zelf de vrije concur-
rentie heeft  voortgebracht, de vrije concurrentie is  ontgroeid. De 
industriële productie kan op deze manier alleen voortbestaan door 
zich om de zeven jaar in een crisis te storten, die telkens de gehele 
beschaving bedreigt. Niet alleen de proletariërs lijden hieronder, 
maar het ruïneert ook een groot deel van de  bourgeoisie. De grote 
industrie zou dus in zijn geheel moeten worden opgegeven, wat een 
absolute onmogelijkheid is, of er moet een nieuwe invulling aan de 
maatschappij gegeven worden. Een invulling waarin een vast plan 
volgens de behoeften van iedereen de industriële productie leidt in 
plaats van afzonderlijke, met elkaar concurrerende fabrikanten.
Ten tweede: dat de grote industrie de uitbreiding van de productie 
tot in het oneindige heeft mogelijk gemaakt en dat hierdoor zoveel 
van alle levensbenodigdheden wordt geproduceerd, dat ieder lid 
van de maatschappij in staat wordt gesteld al zijn krachten en talen-
ten in volkomen vrijheid te ontwik kelen en toe te passen. Het is dus 
zo, dat juist die eigenschap van de grote industrie die in de huidige 
maatschappij alle  ellende en alle handelscrises verwekt, dezelfde 
is die onder een  andere maatschappelijke organisatie juist deze 
ellende en deze rampzalige schommelingen zal vernietigen. 
Zodat ten  duidelijkste is bewezen:
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I Dat van nu af aan al deze kwalen alleen toegeschreven moeten 
worden aan de voor de verhoudingen niet meer passende maat-
schappelijke orde,
II Dat de middelen aanwezig zijn om door een nieuwe maatschappe-
lijke orde deze kwalen geheel en al uit de weg te ruimen.

14. Van welke aard zal deze nieuwe maatschappelijke orde 
 moeten zijn?

De nieuwe maatschappelijke orde zal voor alles de exploitatie van 
de industrie en van alle  productietakken in het algemeen uit han-
den moeten nemen van de afzonderlijke, elkaar beconcurrerende 
individuen. In plaats hiervan moet ze al deze productietaken laten 
bedrijven door de gehele maatschappij. Dit betekent dus dat de 
productietaken voor gemeenschappelijke rekening zijn, volgens 
gemeenschappelijk plan en met deelneming van alle leden van de 
maatschappij. Zij zal dus de concurrentie afschaffen en de associatie 
in haar plaats stellen.
 Aangezien het beheer van de industrie door individuen het 
particuliere eigendom noodzakelijkerwijs impliceert, en aangezien 
concurrentie niets anders is dan de manier waarop dit beheer van 
de industrie door individuen tot uiting komt, volgt daaruit dat het 
particuliere eigendom niet kan worden gescheiden van concurren-
tie en de exploitatie van de industrie door individuen. 
 Het particuliere eigendom zal dus ook moeten  worden afge-
schaft, en in plaats daarvan zal het gemeen schappelijke  gebruik van 
alle productiemiddelen en de  verdeling van alle producten volgens 
gemeenschappelijke overeenkomst of de  zogenaamde goederenge-
meenschap komen. Het afschaffen van het particuliere eigendom 
is zelfs de kortste en meest kenmerkende samenvatting van de 
omwenteling van de maatschappij. Het particuliere eigendom komt 
noodzakelijkerwijs voort uit de ontwikkeling van de  industrie, en 
wordt daarom terecht door de  communisten als voornaamste eis 
onderstreept.
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15. De afschaffing van het particuliere eigendom was dus vroe-
ger niet mogelijk?

Nee. Iedere verandering in de maatschappelijke orde, iedere 
omwenteling van de eigendomsverhoudingen is het noodzake-
lijke gevolg geweest van het voortbrengen van nieuwe productie-
krachten, die zich niet meer wilden schikken naar de oude 
 eigendomsverhoudingen. Het particuliere eigendom is ook ooit zo 
ontstaan, want het particuliere eigendom heeft niet altijd  bestaan. 
Toen tegen het einde van de middeleeuwen met de  manufactuur een 
nieuwe productiewijze werd  geschapen, die zich niet ondergeschikt 
liet maken aan het toenmalige feodale en gilde-eigendom, bracht 
deze aan de oude eigendoms verhoudingen ontgroeide manufac-
tuur een nieuwe eigendomsvorm voort: het particuliere eigendom.
 Voor de manufactuur en voor de eerste ontwikkelings fase 
van de grote industrie was echter geen andere eigendomsvorm 
mogelijk dan het particuliere eigendom, en geen  andere maatschap-
pelijke orde dan een die berust op het particuliere  eigendom. Zolang 
er zoveel geproduceerd wordt dat er een overschot van producten 
overblijft ter vermeerdering van het  maatschappelijke  kapitaal en 
voor de verdere ontwikkeling van de productie krachten, zal er een 
heersende klasse zijn die over de productiekrachten van de maat-
schappij beschikt. Ook zal er dan een arme, onderdrukte klasse 
bestaan. Hoe deze klassen er zullen uitzien, zal afhangen van de 
ontwikkelingsfase van de  productie. 
 De van de landbouw afhankelijke middeleeuwen  geven ons 
de baron en lijfeigene, de steden van de latere middel eeuwen tonen 
ons de gildemeester en de gezel en dagloner, de zeventiende eeuw 
heeft de manufactuurondernemer en de handarbeider, de negen-
tiende eeuw de grote fabrikant en de  proletariër. Het is duidelijk dat 
tot dusver de productie krachten nog niet zo ver waren ontwikkeld, 
dat voor allen  genoeg kon worden geproduceerd en dat het particu-
liere eigendom een belemmering voor deze productiekrachten was 
 geworden. 
 Nu heeft de ontwikkeling van de grote industrie echter een 
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nieuwe periode ingeluid. Het kapitaal en de productiekrachten zijn 
in ongekende mate uitgebreid en de middelen zijn voorhanden om 
ze in de nabije toekomst onbeperkt te vermenigvuldigen. Boven-
dien zijn de productiekrachten geconcentreerd in de handen van 
een paar kapitalisten, terwijl de grote massa van het volk steeds 
meer tot proletariërs wordt gemaakt. Hun situatie wordt erger en 
ondraaglijker terwijl de de rijkdom van de bourgeoisie toeneemt. En 
ten slotte zijn deze geweldige en gemakkelijk te vermeerderen pro-
ductiekrachten zo ver het particulier eigendom en de bourgeoisie 
ontgroeid, dat ze elk moment dreigen de meest gewelddadige ver-
storingen van de maatschappelijke orde te ontketenen. Zo is nu de 
afschaffing van het particulier eigendom niet alleen mogelijk, maar 
ook volstrekt noodzakelijk geworden.

16. Zal het afschaffen van het particuliere eigendom langs 
vreedzame weg mogelijk zijn?

Het ware te wensen, dat dit zou kunnen gebeuren en de  communisten 
zouden beslist de laatsten zijn die zich daartegen  zouden verzetten. 
De communisten weten maar al te goed, dat alle samenzweringen 
niet alleen nutteloos, maar zelfs schadelijk zijn. Ze weten maar al te 
goed, dat revoluties niet met voorbedachte rade en naar willekeur 
worden gemaakt. Ze weten maar al te goed dat deze  overal en ten 
alle tijde het noodzakelijke gevolg waren van  omstandigheden, die 
volstrekt onafhankelijk zijn van de wil en de leiding van afzonderlijke 
partijen en gehele klassen. Ze zien echter ook, dat de ontwikkeling 
van het proletariaat in bijna alle beschaafde landen met geweld 
wordt onderdrukt en dat door de tegenstanders van de communis-
ten hierdoor met alle macht wordt aangestuurd op een revolutie. 
Indien het onderdrukte  proletariaat hierdoor tenslotte in een revo-
lutie wordt gejaagd, zullen wij communisten even zo goed met de 
daad als nu met het woord de zaak van de proletariërs verdedigen.
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17. Zal het afschaffen van het particuliere eigendom in één klap 
mogelijk zijn?

Nee, net zomin als de nu bestaande productiekrachten zich in 
één slag zullen laten vermenigvuldigen zoals nodig is voor het tot 
stand brengen van de gemeenschap. De naar alle waarschijnlijk-
heid komende revolutie van het  prole tariaat zal de tegenwoordige 
maatschappij dus slechts geleidelijk kunnen omvormen. Pas daarna 
is het mogelijk om het particuliere eigendom af te schaffen, wan-
neer de daartoe noodzakelijke hoeveelheid  productiemiddelen is 
voortgebracht.

18. Welke ontwikkelingsweg zal deze revolutie bewandelen?

Ze zal allereerst een democratische staatsregeling en daarmee direct 
of indirect de politieke heerschappij van het  proletariaat tot stand 
brengen. Direct in Engeland, waar de proletariërs al de meerderheid 
van het volk uitmaken. Indirect in Frankrijk en Duitsland, waar de 
meerderheid van het volk niet alleen uit  proletariërs, maar ook uit 
kleine boeren en burgers bestaat. Deze kleine boeren en burgers 
staan op het punt om naar het proletariaat over te gaan en zullen 
dan voor al hun politieke belangen meer en meer van het prole-
tariaat afhankelijk worden, waardoor ze zich al snel naar de eisen 
van het proletariaat moeten schikken. Dit zal misschien een tweede 
strijd vergen, die echter alleen maar met de over winning van het 
proletariaat kan eindigen.
 De democratie zou voor het proletariaat volkomen  nutteloos 
zijn, als ze niet onmiddellijk zou worden gebruikt als  middel tot 
het afdwingen van verdergaande maatregelen die het particuliere 
eigendom direct aantasten en het bestaan van het proletariaat ver-
zekeren. De voornaamste van deze maatregelen, zoals ze zich nu al 
als noodzakelijke gevolgen van de bestaande verhoudingen voor-
doen, zijn de volgende:
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Beperking van het particuliere eigendom door  progressieve 
belastingen, sterke erfbelasting, afschaffi  ng van het erfrecht 
in de zijlijnen (broers, neven, enzovoorts),  gedwongen lenin-
gen en dergelijke.

Geleidelijke onteigening van de grondbezitters, fabrikanten, 
spoorwegeigenaars en reders, deels door concurrentie van de 
staatsindustrie, deels rechtstreeks tegen schadeloosstelling in 
assignaten.

Verbeurdverklaring van de goederen van alle emigranten en 
rebellen tegen de meerderheid van het volk.

Organisatie van de arbeid of tewerkstelling van de  proletariërs 
op de nationale landgoederen, in de  fabrieken en werkplaat-
sen, waardoor de concurrentie van de  arbeiders onder elkaar 
uit de weg wordt geruimd en de fabrikanten, zolang ze nog 
bestaan, genoodzaakt worden, hetzelfde hogere loon te beta-
len als de staat.

Een voor alle leden van de maatschappij gelijke  arbeidsplicht 
totdat het particuliere eigendom volledig is afgeschaft.  Vorming 
van industriële legers, in het bijzonder voor de landbouw.

Het centraliseren van het kredietstelsel en van de geld handel 
in handen van de staat door middel van een  nationale bank 
met staatskapitaal en onderdrukking van alle particuliere ban-
ken en bankiers.

Vermeerdering van de nationale fabrieken, werkplaatsen, 
spoorwegen en schepen, het ontginnen van alle landerijen en 
het verbeteren van de al ontgonnen landerijen, in dezelfde 
verhouding als de kapitalen en arbeiders, die de natie ter 
beschikking staan, zich vermeerderen.
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Opvoeding van alle kinderen, vanaf het moment dat zij de 
eerste moederlijke verzorging kunnen missen, in nationale 
instituten en op kosten van de natie. Opvoeding en fabricage 
tezamen.

Oprichting van grote paleizen op de nationale land goederen 
als gemeenschappelijke woningen voor gemeenschappen van 
staatsburgers, die zich zowel met industrie als met  akkerbouw 
bezighouden en de voordelen zowel van het stedelijke als van 
het landelijke leven met elkaar verenigen, zonder de eenzij-
digheden en nadelen van beide levens wijzen te moeten delen.

Het slopen van alle ongezonde en slecht gebouwde  woningen 
en stadswijken. Gelijk erfrecht voor buiten echtelijke en echte-
lijke kinderen. Concentratie van het  gehele transportwezen in 
handen van de natie. 

Al deze maatregelen kunnen natuurlijk niet in één keer worden uit-
gevoerd. De ene maatregel zal echter steeds op de andere volgen. 
Als eenmaal de eerste radicale aanval op het  particuliere eigendom 
is ingezet, zal het proletariaat zich  gedwongen zien steeds verder te 
gaan. Zo is het doel om steeds meer al het kapitaal, de hele land-
bouw, de hele industrie, het gehele transport, alle ruil in handen 
van de staat te concentreren. Al deze maatregelen zijn daarop 
gericht; ze zullen uitvoerbaar worden en hun centraliserende con-
sequenties ontwikkelen. Dit gebeurt in dezelfde mate waarin de 
 productiekrachten van het land door de arbeid van het prole tariaat 
vermenigvuldigd worden. Wanneer tenslotte al het  kapitaal, de 
gehele productie en de hele ruil in handen van de natie geconcen-
treerd zijn, dan kunnen ook de laatste vormen van de oude maat-
schappij veranderen. Tegen die tijd is het particuliere eigendom 
namelijk vanzelf weggevallen, dan is het geld overbodig geworden, 
dan is de productie zo sterk vermeerderd en dan zijn de mensen 
al zodanig veranderd dat een cultuurverandering plaats kan vinden.
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19. Zal deze revolutie in één land geheel alleen kunnen 
plaatsvinden?

Nee. De grote industrie heeft, alleen al doordat ze de wereldmarkt 
heeft geschapen, alle volkeren van de aarde, en met name de 
 geciviliseerde, zodanig met elkaar verbonden dat elk volk afhanke-
lijk is van wat bij een ander volk gebeurt. Ze heeft in alle beschaafde 
landen de maatschappelijke ont wikkeling  z ozeer aan elkaar gelijk 
gesteld, dat in al deze landen bourgeoisie en proletariaat de door-
slaggevende klassen van de maatschappij zijn geworden. De strijd 
tussen deze klassen is zo de voornaamste strijd van de dag geworden.
 De communistische revolutie zal dan ook geen  louter 
 nationale revolutie zijn, maar ze zal er een zijn die in alle  beschaafde 
landen, dat wil zeggen althans in Engeland,  Amerika, Frankrijk en 
Duitsland gelijktijdig plaatsvindt. Ze zal zich in elk van deze landen 
sneller of langzamer ontwikkelen, naarmate het ene of het andere 
land een verder ontwikkelde industrie, een grotere rijkdom, een 
aanzienlijkere hoeveelheid productiekrachten bezit. Ze zal dan ook 
in Duitsland het langzaamst en het moeilijkst, in Engeland het snelst 
en het gemakkelijkst uitvoerbaar zijn. Ze zal op de overige landen 
van de wereld eveneens een belangrijke reactie uitoefenen en een 
volledige verandering en sterke versnelling betekenen van de wijze 
waarop ze zich tot dan toe hebben ontwikkeld. Ze is een universele 
revolutie en zal zich dan ook op een universeel terrein afspelen.

20. Wat zullen de gevolgen zijn van de uiteindelijke  afschaffing 
van het particuliere eigendom?

De maatschappij onttrekt het gebruik van alle productie krachten 
en verkeersmiddelen, en tevens de ruil en de verdeling van de 
 producten aan de handen van de particuliere kapitalisten en beheert 
ze volgens een plan, dat gebaseerd is op de middelen en behoeften 
van de gehele maatschappij. Zo wordt in de eerste plaats een einde 
gemaakt aan alle kwalijke gevolgen, die nu nog met de exploitatie 
van de grote industrie verbonden zijn. De crises vervallen; de uitge-
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breide productie, die voor de nu bestaande maatschappelijke orde 
een overproductie en een zeer belangrijke oorzaak van de ellende is, 
zal dan niet eens meer voldoende zijn en zal nog veel verder uitge-
breid moeten worden.
 De overproductie zal, in plaats van ellende te  veroorzaken, 
buiten het bevredigen van de dringende behoeften van de 
 maatschappij, de behoeften van iedereen bevredigen. Tegelijkertijd 
zal het nieuwe  behoeften en   de middelen ter bevrediging daarvan 
doen ontstaan. Ze zal de voorwaarde van en aanleiding tot  nieuwe 
vooruitgang zijn, ze zal deze vooruitgang tot stand  brengen,  zonder 
dat daardoor, zoals tot nu toe telkens het geval was, de maatschap-
pelijke orde in de war wordt gebracht. De grote industrie zal, bevrijd 
van de druk van het particuliere  eigendom, dusdanig groeien dat ze 
net zo nietig zal lijken als de  manufactuur vergeleken met de grote 
industrie van onze dagen.
 Door deze ontwikkeling van de industrie zal de  maat schappij 
een voldoende hoeveelheid producten ter  beschikking worden 
gesteld om daarmee de behoeften van iedereen te be vredigen. De 
land bouw, die ook door de druk van het  particuliere eigen dom en 
van de verdeling in kleine percelen wordt belet zich de reeds bereikte 
verbeteringen en wetenschappelijke ont wikkelingen  eigen te maken, 
zal net zo goed een geheel nieuwe vlucht  nemen en de maatschappij 
voorzien van een volstrekt toereikende hoeveelheid producten.
 Op die manier zal de maatschappij producten genoeg voort-
brengen om de verdeling zodanig te kunnen  organiseren, dat de 
 behoeften van al haar leden worden bevredigd. De  scheiding van 
de maatschappij in verschillende, met elkaar in strijd zijnde  klassen 
wordt daarmee overbodig. Ze wordt niet  alleen over bodig, maar 
is zelfs onverenigbaar met de nieuwe maatschappelijke orde. Het 
bestaan van klassen is het gevolg geweest van de arbeidsdeling, en 
de arbeidsdeling, zoals die tot nu toe heeft plaats gevonden, valt 
natuurlijk volledig weg. Want om de industriële en agrarische pro-
ductie op het geschetste  niveau te brengen, zijn de mechanische en 
chemische hulp middelen  alleen niet voldoende. De bekwaamheden 
van de  mensen, die deze hulp middelen in  beweging  zetten, moeten 
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eveneens in  passende mate  ontwikkeld zijn.  De boeren en de han-
darbeiders van de  vorige eeuw veranderden hun hele levenswijze 
en werden zelf heel andere  mensen toen zij in de grote  industrie 
gesleurd werden. Zo ook zullen de gemeenschappelijke  exploitatie 
van de  productie door de hele maatschappij en de daaruit voort-
spruitende nieuwe ontwikkeling van de pro ductie aan heel andere 
mensen behoefte hebben en die ook voortbrengen.
 Het gemeenschappelijke beheer van de productie kan 
niet geschieden door mensen als die van vandaag. De mens van 
nu is aan één enkele productietak ondergeschikt, daaraan geke-
tend en erdoor uitgebuit. De mens van nu kan slechts één van zijn 
bekwaamheden ten koste van alle andere bekwaamheden ontwik-
kelen en kent slechts één tak of slechts de aftakking van een tak van 
de totale productie. Zulke mensen kan de tegenwoordige  industrie 
al in steeds mindere mate gebruiken.
 De gemeenschappelijke, en planmatig door de gehele maat-
schappij uitgeoefende, industrie vooronderstelt volledige mensen, 
wiens bekwaamheden universeel zijn ontwikkeld, die in staat zijn het 
gehele systeem van de productie te overzien. De door de  machines 
nu al ondermijnde arbeidsdeling, door welke de een boer, de  ander 
schoenmaker, de derde fabrieksarbeider, de  vierde beursspecu-
lant wordt, zal dus geheel verdwijnen. De opvoeding zal de jonge 
mensen in staat stellen snel het gehele systeem van de productie te 
doorlopen. Ze zal hen in staat  stellen achter elkaar van de ene pro-
ductietak naar de andere over de stappen, al naarmate de behoef-
ten van de maatschappij of hun eigen neiging daartoe. Ze zal hen 
dus het eenzijdige  karakter ontnemen, dat door de tegenwoordige 
 arbeidsdeling wordt opgelegd. Op die manier zal de  communistisch 
georganiseerde maatschappij haar leden de gelegenheid geven om 
hun universele bekwaamheden toe te passen. Daarmee verdwijnen 
echter nood zakelijkerwijze ook de  verschillende klassen. Enerzijds is 
dus de communistisch georganiseerde maatschappij onverenigbaar 
met het voort bestaan van de klassen en anderzijds biedt de vorming 
van deze maatschappij zelf de middelen om deze klassenverschillen 
op te heffen.
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 Hieruit volgt, dat de tegenstelling tussen stad en land even-
eens zal verdwijnen. Het uitoefenen van de landbouw en van de 
industrie door dezelfde mensen, in plaats van door twee verschil-
lende klassen, is alleen al vanuit volstrekt materiële oorzaken een 
noodzakelijke voorwaarde van de communistische  associatie. De 
versplintering van de agrarische bevolking op het platteland en de 
opeenhoping van de industriële bevolking in de grote steden komt 
overeen met een nog onontwikkelde fase van de landbouw en de 
 industrie, die nu al aanvoelt als een belemmering voor elke verdere 
ontwikkeling.
 De voornaamste resultaten van het afschaffen van het 
 parti culiere eigendom zijn de algemene associatie van alle leden 
van de maatschappij voor een gemeenschappelijke en planmatige 
exploitatie van de productiekrachten, de uitbreiding van de produc-
tie in zodanige mate, dat zij de behoeften van iedereen zal bevredi-
gen. Maar ook het ein digen van de toestand waarbij de behoeften 
van de een op kosten van de ander worden bevredigd, de volledige 
vernietiging van de klassen en van hun tegenstellingen en de uni-
versele ontwikkeling van de bekwaamheden van alle leden van de 
maatschappij. Dit kan tot stand komen door het afschaffen van de 
tot nu toe bestaande arbeidsdeling, door de industriële opvoeding, 
door het veranderen van werkzaamheid, door het deelnemen van 
allen aan de door allen voortgebrachte genietingen en door de 
samensmelting van stad en land.

21. Welke invloed zal de communistische maatschappelijke 
orde op het gezin uitoefenen?

De communistische maatschappelijke orde zal van de relatie tussen 
de beide geslachten een zuivere  privé-relatie maken, die alleen de 
betrokken personen aangaat en waarin de maatschappij zich niet 
mag mengen. Ze kan dit doen, doordat zij het particuliere eigendom 
afschaft en de kinderen gemeenschappelijk opvoedt, waardoor zij 
de beide grondslagen van het tot dusverre bestaande huwelijk, ver-
nietigt. Deze grondslagen zijn namelijk de afhankelijkheid van de 
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vrouw ten opzichte van de man en die van de kinderen ten opzichte 
van de ouders als resultaat van het particuliere eigendom. Hierin 
ligt ook het antwoord op het geschreeuw van hyperzedelijke filisters 
over communistische vrouwengemeenschap. 
 De vrouwengemeenschap is een toestand, die volledig in de 
burgerlijke maatschappij thuishoort en vandaag de dag ten volle 
bestaat in de prostitutie. De prostitutie berust op het  particuliere 
eigendom en valt daarmee. In plaats van de vrouwen gemeenschap 
in te voeren, heft de communistische organisatie die dus eerder op.

22. Wat zal de houding van de communistische organisatie zijn 
ten opzichte van de bestaande nationaliteiten?

De nationaliteiten van de volkeren die zich associëren in overeen-
stemming met het  gemeenschapsbeginsel zullen door deze associ-
atie evenzeer genoodzaakt zijn zich te vermengen en zich daardoor 
op te heffen, net zoals dat de verschillende stands- en klassenver-
schillen wegvallen door de opheffing van hun grondslag, het parti-
culiere eigendom.

23. Wat zal de houding zijn ten opzichte van de bestaande 
godsdiensten?

Alle tot nu toe bestaande godsdiensten waren de uitdrukking van 
historische ontwikkelingsfases van afzonderlijke volkeren of volks-
massa’s. Het communisme echter is die historische ontwikkelings-
fase, die alle bestaande godsdiensten overbodig maakt en opheft.

24. Op welke manier onderscheiden de communisten zich van 
de socialisten?

De zogenaamde socialisten kunnen in drie klassen worden verdeeld. 
De eerste klasse bestaat uit aanhangers van de feodale en patriar-
chale maatschappij. Deze samenleving is door de grote industrie, de 
 wereld handel en de door beide geschapen burgerlijke maatschappij 
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vernietigd, en wordt nog dagelijks vernietigd. Deze klasse trekt uit 
de kwalen van de tegenwoordige maatschappij de conclusie, dat de 
feodale en patriarchale maatschappij hersteld moet worden omdat 
zij van deze kwalen vrij was. Al haar voorstellen komen direct of 
langs kronkelpaden hierop neer.
 Deze klasse van reactionaire socialisten zal ondanks haar 
beweerde medeleven met de ellende van het proletariaat niettemin 
door de communisten voortdurend met alle kracht worden aange-
vallen. Want ten eerste streeft ze naar iets zuiver onmogelijks. Ten 
tweede tracht zij de heer schappij van de aristocratie, van de gilde-
meesters en manufactuur ondernemers met hun gevolg van abso-
lute of  feodale  koningen, beambten,  soldaten en priesters tot stand 
te brengen. Dit was een maatschappij die weliswaar vrij was van 
de kwalijke  toestanden van de tegenwoordige maatschappij, maar 
droeg daarvoor in de plaats even veel  andere kwalen in zich en bood 
niet eens het uitzicht op de bevrijding van de onderdrukte arbeiders 
door een  communistische organisatie. Ten derde geeft zij telkens 
blijk van haar werkelijke bedoelingen door zich onmiddellijk met de 
bourgeoisie tegen de proletariërs te verbinden, op het moment dat 
het proletariaat  revolutionair en communistisch wordt.
 De tweede klasse bestaat uit aanhangers van de 
 tegenwoordige maatschappij, bij wie de kwalen, die nood-
zakelijkerwijs daaruit voortspruiten, angst hebben verwekt voor wat 
 betreft het voortbestaan van deze maatschappij. Zij streven er dus 
naar, de tegenwoordige maatschappij in stand te houden, maar de 
daarmee verbonden kwalen uit de weg te ruimen. Tot dit doel wor-
den door de een louter liefdadigheidsmaatregelen en door de ander 
grootse hervormingssystemen voorgesteld, die onder het voor-
wendsel van het reorganiseren van de samenleving, de grondslagen, 
en daarmee dus de huidige maatschappij, in stand willen houden. 
Deze burgerlijke socialisten zullen eveneens voortdurend door de 
communisten bestreden moeten worden, want zij werken voor de 
vijanden van de communisten en verdedigen de maatschappij, die 
de communisten juist omver willen werpen.
 Ten slotte bestaat de derde klasse uit democratisch-soci-
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alisten, die deels dezelfde eisen als de communisten voorstaan, 
zoals deze opgesomd zijn bij vraag 18, maar niet als een overgangs-
middel naar het communisme. Zij zien het als als maatregelen die 
voldoende zijn om de ellende en de kwalen van de tegenwoordige 
maatschappij te doen verdwijnen. Deze democratisch-socialisten 
zijn ofwel proletariërs, die nog onvoldoende inzicht hebben in de 
voorwaarden van de  bevrijding van klasse, ofwel vertegenwoordi-
gers van de klein burgers. De kleinburgerij is een klasse die tot aan 
de verovering van de  democratie en de daaruit voortkomende soci-
alistische maatregelen in veel opzichten dezelfde belangen heeft 
als de  proletariërs. Daarom  zullen de communisten, wanneer het 
moment van  handelen daar is, met deze democratisch-socialisten 
tot overeen  stemming  moeten komen. In het bijzonder moet met hen 
een mogelijke gemeenschappelijke politiek gevoerd worden, voor 
zover deze socialisten niet in dienst treden van de heersende klasse 
en de communisten aanvallen. Het is duidelijk dat deze manier van 
gemeenschappelijk optreden de discussie over menings verschillen 
met hen niet uitsluit.

25. Hoe staan de communisten ten opzichte van de overige poli-
tieke partijen van onze tijd?

Dit verschilt per land. In Engeland,  Frankrijk en België, waar de 
bourgeoisie heerst, hebben de  communisten voorlopig nog een 
gemeenschappelijk belang met de verschillende democratische 
partijen, een belang dat des te groter wordt naarmate de socialisti-
sche maatregelen die zij verdedigen in de buurt komen van de com-
munistische doelen. Dat wil zeggen, des te duidelijker en zekerder 
vertegenwoordigen zij de belangen van het proletariaat en des te 
meer zijn zij voor steun afhankelijk van het proletariaat. In  Engeland 
bijvoorbeeld staan de uit arbeiders bestaande  chartisten oneindig 
 dichter bij de communisten dan de democratische kleinburgers of 
 zogenoemde radicalen.
 In Amerika, waar de democratische staatsregeling is 
 ingevoerd, zullen de communisten zich met de partij moeten ver-
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binden, die bereid is deze staatsregeling tegen de bourgeoisie te 
keren en in het belang van het proletariaat te gebruiken. Dat wil 
zeggen dat ze zich met de agrarische National Reformers moeten 
verbinden. 
 In Zwitserland zijn de radicalen, hoewel ze zelf een nog zeer 
gemengde partij vormen, toch de enigen met wie de communisten 
in zee kunnen gaan. Onder deze radicalen zijn die uit het gebied van 
Waadt en uit Genève weer de meest vooruit strevenden.
 In Duitsland tenslotte staat de beslissende strijd tussen de 
bourgeoisie en de absolute monarchie voor de deur. Daar waar de 
communisten echter niet eerder op de beslissende strijd tussen 
henzelf en de bourgeoisie kunnen rekenen dan op het moment dat 
de bourgeoisie heerst, is het in het belang van de  communisten de 
bourgeoisie te helpen zo spoedig  mogelijk aan de macht te komen 
om ze zo spoedig mogelijk weer ten val te brengen. De communis-
ten moeten tegenover de regeringen dus steeds partij kiezen voor 
de liberale bourgeoisie en er alleen voor oppassen niet mee te doen 
aan de zelfmisleiding van de  bourgeoisie of geloof te schenken aan 
hun verleidelijke plechtige ver klaringen over de heilzame gevolgen 
van de overwinning van de  bourgeoisie voor het proletariaat.
 De enige voordelen, die de overwinning van de  bourgeoisie 
de communisten zal bieden, zullen bestaan uit: 

I Verschillende concessies, die het de communisten  gemakkelijker 
maken hun beginselen te verdedigen, te bespreken en uit te dra-
gen en daardoor het proletariaat te verenigen tot een saamhorige, 
strijdvaardige en georganiseerde klasse,
II De zekerheid, dat vanaf de dag, waarop de absolute  regeringen 
vallen, de strijd tussen de bourgeoisie en proletariërs aan de beurt 
komt. Van die dag af zal de partijpolitiek van de communisten 
dezelfde zijn als in de landen, waar de bourgeoisie nu al heerst.
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1. Marxisten zeggen wel eens dat het kapitalisme een  ‘historisch 
progressieve’ rol heeft gespeeld. Kun jij, op basis van wat je  zojuist 
gelezen hebt, uitleggen wat er historisch progressief aan het kapita-
lisme was?

2. Engels veronderstelt een bepaald ontwikkelingsniveau van de 
maatschappij als voorwaarde voor het communisme. Wat wordt 
hiermee bedoeld, en waarom moet een samenleving een bepaald 
ontwikkelingsniveau hebben voordat het kan trans formeren tot een 
communistische samenleving?

3. Waarom is het afschaff en van het particulier eigendom zo 
 essentieel voor het vestigen van het communisme?

4. Engels stelt dat de vrije concurrentie noodzakelijk was voor de 
opkomst van grote industrie, maar ook dat de grote industrie op 
het moment van schrijven al ‘ontgroeid’ is aan de vrije concurrentie. 
Op wat voor manier is dit te merken, en hoe verhoudt dit zich tot de 
periodieke economische crises waar Engels naar verwijst?

5. Kun je uitleggen hoe Engels tegen links nationalisme of  patriottisme 
aankijkt?

DISCUSSIEVRAGEN
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6. Engels doet enkele voorspellingen over het verloop van de 
 revolutie en het pad naar de communistische samenleving.  Welke 
van die voorspellingen vind je nog steeds relevant en  welke zijn 
verjaard?

7. In zijn antwoord op vraag 19 stelt Engels dat de communistische 
revolutie enkel internationaal kan zijn. Hoe verhoudt dat zich tot het 
ontstaan van de Sovjet-Unie?

8. Bij vraag 24 zet Engels drie groepen socialisten uiteen.  Herken 
jij hedendaagse linkse organisaties die in een van die drie  groepen 
zouden kunnen vallen?
 
9. Engels legt bij vraag 25 grote nadruk op samenwerking  tussen 
communisten en andere democratiserende bewegingen.  Waarom 
vindt Engels democratie zo belangrijk?



29

Friedrich Engels, 1877



30



31


