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1 so Jaar 
Communistisch 

Manifest 
De val van de Berlijnse 
muur in 1989 betekende 
het einde van het Oost-

vorige eeuw gebruikt te
genover'socialisme'. Socia
listen waren mensen die 

europese staatscomrnunis
me. Vastgelopen planning, 
bureaucratische verstarring 
en monopolistische machts
usurpatie moesten plaat-

BERTUS MULDER misstanden wilden bestrij
den zonder de maatschap
pelijke verhoudingen te 
willen veranderen, mensen 

Gedeputeerde voor de Partij van de Arbeid 

in de Provinciale Staten van Friesland 

smaken voor democratie en 
markt. Politieke sturing door de overheid had afge
daan; een wereldwijde opgang van liberalisme, vrij
handel en privatisering was het gevolg. Openbare 
nutsfuncties werden aan de markt geofferd. Heel 
paradoxaal benadert het kapitalisme dan ope ens weer 
aan het beeld dat Marx daarvan in 1 848 in het Com
munistisch Manifest had geschetst. 

Het Communistisch Manifest is door de duitse 
socioloog Werner Sombart 'het geniaalste parnflet 
der r 9e eeuw' genoemd'. Richard Rorty, pragma
tisch filosoof uit de v s, omschreef het Manifest re
centelijk als 'het meest invloedrijke politieke ge
schrift uit de mod erne geschiedenis' 2 • Het Manifest 
ontleent zijn betekenis aan zijn onverschrokken ana
lyse van een wereldwijd kapitalisme, zijn gepassio
neerde beschrijving van de sociale effecten, de aan
kondiging van het verzet van een zich aandienende 
arbeidersbeweging en dat alles ingebed in een visie 
op de historische vergankelijkheid van een systeem 
dat 'in haar nauwelijks honderd jaar oude klasseheer
schappij massaler en kolossaler produktiekrachten 
heeft geschapen dan aile voorgaande generaties teza
men'. De profetie van de ondergang van het kapita
lisme en de aankondiging van een maatschappij 
waarin de 'vrije ontwikkeling van een ieder de voor
waarde is voor de vrije ontwikkeling van allen', ver
leent het Manifest die merkwaardige zeggingskracht 
en plaatst het handelen van mensen in een politieke 
en historische context. Als eerste stap in de ver
heffing van de arbeidersklasse ziet Marx 'de verove
ring van de democratie'. Daar ligt de politieke 
scheidslijn tussen de sociaal-democratie en het zich 
later ontwikkelende marxisme-leninisrne. 

De term 'cornmunisme' werd halverwege de 

die buiten de arbeidersbe
weging stonden en vaak een 

beroep deden op de 'beschaafde' klassen. 'Dat dee! 
van de arbeiders dat, overtuigd van het ontoerei
kende van enkel politieke omwentelingen, een 
grondige reorganisatie van de maatschappij eist, 
noemde zich in die dagen communistisch', aldus 
Friedrich Engels in zijn voorwoord bij de nieuwe 
uitgave van het Manifest in 189o. In dit artikel willen 
we nagaan hoe er in de loop der jaren in de Neder
landse sociaaldemokratie over het Manifest geschre
ven en gedacht is. 

Edities 

Het Communistisch Manifest verscheen temidden 
van het tumult van de februari-revolutie van 1 848 in 
Parijs. Het absolutisme wankelde, de politieke op
mars van de liberale burgerij leek onafwendbaar. In 
Nederland werd de Koning in een nacht van conser
vatief, liberaal. Het Manifest nam geen stelling in die 
strijd, maar proclameerde de noodzaak van een 
nieuwe politieke agenda. 

Het Manifest werd geschreven door Karl Marx 
in samenwerking met Friedrich Engels, in opdracht 
van de pas opgerichte Bond van Comrnunisten. 
Deze Bond was de opvolger van de putchistische 
Bund der Gerechten3. Marx kreeg in december 
1847 de opdracht het program te forrnuleren. Eind 
januari werd hij gemaand op te schieten. Anders dan 
vaak is geschreven en de oorspronkelijke titelpagina 
laat verrnoeden, is het manifest begin maart 1848 
uitgekornen en niet v66r de Parijse revolutie van 23 
februari4. De aangekondigde vertalingen werden 
pas later gerealiseerd. De eerste druk is slecht gezet, 
haastig gecorrigeerd, en in rneerdere tranches ge
drukt. De dan al optredende tekstverschillen nemen 
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endemische vormen aan in volgende drukken en 
vertalingen. Tezamen was de oplage in 1 848 meer 
dan 2 .ooo exemplaren>. Honderd werden ver
stuurd naar de Amsterdamer Arbeiterbildungsve

rein, een vereniging van in Amsterdam werkzame 
duitse handwerkslieden6. 

Kathedersocialisten introduceerden het Com
munistisch Manifest bij het Nederlandse pubUek. 
Arnold Kerdijk vatte in 1879 het Manifest beknopt 
samen in de eerste biografie die van Marx ver
scheen, Karl Marx, Mannen van beteekenis in onze 

daaen7. Kerdijk had via uitgever Tjeenk Willink in
formatie van en over Marx ontvangen8. In zijn over
zichtswerk De Socialisten, Personen en Stelsels gaat ook 
Quack in op de betekenis van het Communistisch 
Manifest . In 1892 verscheen het Manifest voor het 
eerst in een afzonderUjke uitgave, in een vertaling 
van de syndicalistische voorman Christiaan Corne
lissen. 

De brochurehandel van de SDAP kwam in 1904, 
1907 en 191 1 met een vertaling van Herman Gor
ter. Dezelfde vertaling werd in 1 9 1 8 en 1 9 2 o uitge
bracht door de SDP van Wijnkoop. Vanaf 1 9 2 8 werd 
in communistische kring de vertaling van Alex Wins 
gangbaar, vanaf de 1 3 e druk in 1 9 7 2 een bewerking 
van Ger Porck. De SDAP-uitgeverij Ontwikkeling 
kwam in 19 1 7 met een vertaling van P. BoJ9. In 
1930, 1931 en 1935 bracht de Arbeiderspers een 
nieuwe vertaling uit van Frank van der Goes, met 
een voorwoord van Karl Kautsky. 

In 1948 verscheen een nieuwe druk, opgenomen 
in Het revolutiejaar en het Communistisch Manifest van 

Marx en Enaels, van de oud-fraktiesecretaris van de 

SOAP, A.W !Jzerman, en een gedeeltelijke heruit
gave in Het sianaal van 1948. Betekenis en invloed van het 

Communistisch Manifest, uitgegeven onder redactie 
van wBs-directeur G.H. Slotemaker de Brlline. 

W. Banning en J. Barents namen het Manifest op in 
de bundel Socialistische Documenten, uitgegeven in 
1 9 s 2 door de Arbeiderspers. Uitgeverij Sjaloom 
bracht in 1976 een geillustreerde bewerking van het 
Manifest van de hand van Ro Marcenaro. Bart Tromp 
tenslotte vatte de inhoud van het Manifest kernach
tig sam en in zijn in 19 8 3 verschenen Marx-biografie. 

Ze!fvertrouwen 

Bij de vijftigjarige herdenking van de gebeurtenissen 
in 1 848 publiceert De Sociaaldemokraat, het orgaan 
van de SDAP, een feuilleton over de omwenteling 
van 1 848 in Frankrijk en de sociale ontwikkelingen 
in Eng eland tussen 1 8 2 o en 1 848 I 0. Daarmee wordt 
de achtergrond van het Manifest beUcht, zonder op 
het Manifest zelf in te gaan. Tien jaar later is dat 
anders. 

In 1908 valt de 6o-jarige herdenking van het Ma
nifest sam en met de 2 s-jarige herdenking van Marx' 
overlijden in maart 1 8 8 3 . Er is voor de sociaal-de
mocratie wei wat te vieren: na tien jaar was de soci
aal-democratie niet alleen in Europa, maar intussen 
ook in Nederland een beduidende politieke factor 
geworden I I. Het zelfvertrouwen over de juistheid 
van haar politieke lijn, zowel nationaal als internatio
naal, was gegroeid. De Nederlandse sociaal-demo
cratie was nog onverdeeld, a! zou een jaar later, in 
1909, de Tribune-groep zich afsplitsen. 

In Het Volk wordt de betekenis van het Commu-

1. vgl. W. Banning, Karl Marx, Ieven, leer 
en betekenis, Utrecht/ Antwerpen, I 96 2, 
P· 35· 
2. Richard Rorty, We wachten nu a! 
tamelijk lang, Trouw, 14 maart I 998. 
3· A.W IJzerman, Het Revolutiejaar en 
het Communistisch Manifest van Marx en 
Eneels,Amsterdam, I948, I2o-I2J; 
Karl Marx and Frederick Engels , The 
Communist Manifesto. A modern edition. 
With an introduction by Eric Hobsbawm, 
London/NewYork, I998, J·>· 

Swdien, I 996 / I, handhaaft tegenover 
Andreas en Kuczynski de opvatting dat 
het Manifest in februari, gelijk met het 
uitbreken van de revolutie in Parijs, 
werd uitgebracht, p. 94· 

'Bibliographie der in Bucb- oder 
Brochiirenform in niederlandischer 
Obersetzung publizierten Werke von 
Karl Marx und Friedrich Engels' , in: 
Marcel van der Linden (Hrg.), Die 
Rezeption der Marxschen Theorie in den 
Niederlanden, Schriften a us dem Karl 
Marx-Haus, Nr. 45', I992 , p. 474·485'. 
8. V gl. Jan Gielkens, 'Was ik maar weer in 

Bommel', een Jamilieaeschiedenis in 
documenten, IISG, Amsterdam, 1997, 

4· Karl Marx und Friedrich Engels, Das 
Kommunistische Man !fest. Von der Erstaus
eabe zu Leseausaabe. Mit einem Editions
bericht von Thomas Kuczynski, Trier, Karl 
Marx Haus, nr. 49, I99S, p. 6J . 
Wolfgang Meiser, Das Manifest der 
Kommunistische Partei vom Februar 
I 948. Zur Entstehung und Ober
lleferung der ersten Ausgabe, MEGA· 

s. Kuczynski, blz. 77. 
6. Bert Andreas, Le Man!feste Communiste 
de Marx et Enaels. Histoire et Biblioaraphie, 
1848- 1918, Feltrinelli, Milano, I963, 
I 8; Hans Stein, Der Amsterdamer 
Arbeiterbildungsverein von I 847 und 
die Vorlaufer der modernen sozialen 
Bewegung in Westeuropa, International 
Review for Social History, volume II, 
I937, Kuczynski, p. 76. 

· 7· Haarlem, I879· BertAndreas,Le 
Man!feste Communiste de Marx et Enaels, 
geeft een overzicht van de verschillende 
edities. Voor een geactualiseerde, maar 
niet komplete lijst van Nederlandse 
publikaties, zie J. Gielkens, 

P· I39 · 141. 
9· met kritiek op de 'vrije' vertaling 
van Jos Loopuit, De Socialistische Gids , 
I9I7, P· .I'Ol-.1'04. 
I o. De Sociaaldemokraat, 2 maart I 8 9 8-

. 2o maart I 898 . 
I I. vgl. A. W IJzerman, Het Revolutie
jaar en het Communistisch Manifest van 
Marx en Enaels, Amsterdam, I 948, 
p. 2Io-2r2. 



nistisch Manifest gezocht in de positie van de sociaal
democratie ten opzichte van andere stromingen bin
nen de arbeidersbeweging: 'De arbeidersklasse wist, 
voor de theorie van den klassenstrijd was uitge
werkt, voor de klassenstrijd haar duidelijk, histo
risch was verklaard, niet was zij moest doen. Even
min als heden dat deel der arbeidersklasse dat buiten 
de sociaal-democratie staat, weet wat het doen 
moet. Zie het wanhopig gedoe van de anarchisten, 
aanschouw de deerniswekkende machteloosheid 
der religieuze arbeidersorganisaties. Wat ontbreekt 
hen? Talent? Temperament? Goede wil? Neen. Zij 
weten niet wat zij doen moeten. Zij hebben geen 
doel en zij weten geen weg' I 2 • 

De Federatie Amsterdam van de SOAP belegde 
een dag later een bijeenkomst, waar mr. M. Mendels 
en mr. P. J. T roelstra het woord zouden voeren. R uim 
2 7 o o betalende bezoekers bezochten het Paleis voor 
Volksvlijt, waar Wibaut de zieke Troelstra verving I 3. 

De Notenkraker, Zondaasblad van Het Volk, kwam op 
9 februari 1908 uit met een voorplaat over 'De Cri
sis', voorzien van een passend onderschrift uit het 
Communistisch Manifest. Een dag eerder, op 8 fe
bruari, was een Herdenkingsnumrner verschenen 
van De Tribune, met bijdragen van partijcorifeeen als 
Wibaut, Polak, Mendels en ook van de secretaris van 
de Socialistische Internationale, Camille Huysmans. 

In het sociaal-democratisch maandschrift De 
Nieuwe Tijd waardeert Henriette Roland Holst het 
Communistisch Manifest vooral als 'het program 
van een internationale vereniging van socialisten, 
die in snel verloop aile fasen van utopisch en prirni
tief gelijkheids-communisme had doorgemaakt, aile 
samenzwerings-praktijken en neigingen achter zich 
gelaten, en zich opgewerkt tot het inzicht in de 
noodzakelijkheid van politieke en klassenstrijd' I4 _ 

Vol pathos schrijft Roland Holst dat een weg en een 
gedragslijn vastgesteld was, die aile weifeling en aile 
ontmoediging onmogelijk maakte en strijders 'de 
duurzaamste vreugde geeft, die strijders kunnen ge
nieten: de zekerheid der overwinning'. De sociaal
democratie kan tot op de huidige dag de algemene 
gedachtengang van het Manifest in zijn geheel zon
der voorbehoud onderschrijven, meent ze. 

Roland Holst is ervan overtuigd dat de hour-

geoisie 'na nauwelijks een eeuw haren ondergang te
gemoet gaat' . Het kapitalisme kan het proletariaat 
geen bestaanszekerheid bieden. De levensonzeker
heid vormt de grote drijfkracht van de klassenstrijd. 
Ze constateert toenemend verzet tegen het kapita
listisch stelsel en verwacht aan het begin te staan van 
een periode van verscherpte klassenstrijd. De span
ning tussen de feitelijke toestand van het proletariaat 
en haar sociaal-politieke rijpheid luidt het tijdperk in 
van de eigenlijke strijd om de staatsmacht. 

Het aeduld van Marx 
Het Nieuwe Tijd-artikel van ]. Saks (pseudoniem van 
P. Wiedijk), 'Ter herdenking van Karl Marx', mag 
gezien worden als een antwoord aan Roland Holst. 
'Wij herdenken in Marx den grondlegger der socia
listische arbeidersbeweging, van haar theorie en van 
haar praktijk; den baanbreker der maatschappijwe
tenschap zowel als der wetenschappelijke politiek; 
wij herdenken in hem het voorbeeld voor de sociaal
demokraat', zo opentWiedijk. 

Marx leidde de arbeidersbeweging in nieuwe 
banen door haar betekenis te ontdekken als maat
schappelijke beweging. Zijn kritisch standpunt ten 
aanzien van de filosofie was geweest dat het niet 
enkel gold de wereld te kennen, maar haar te veran
deren. Hij demonstreerde het socialisme 'als een 
tendenz van de ontwikkeling van de kapitalistische 
economie', en zag het proletariaat als de historisch 
aangewezen drager van het socialisme. In het Com
munistisch Manifest 'hamerde Marx met de korte, 
krachtige, het proletariaat tot vereeniging bijeen
roepende, slagen van zijn ijzeren stijl zijn stellingen 
op de fabrieksdeur van het kapitalisme .. .' 

Maar bovenal waardeert Wiedijk Marx om zijn 
geduld, gebaseerd op zelfkennis en zelfbeheersing, 
en zijn strijd tegen het ongeduld, 'dat van zelfover
schatting de andere helft is'. Marx voerde een 
onafgebroken strijd tegen de oppervlakkige en 
onbekookte overhaasting der anarchie, en de 
'schijnkrachtige overmoed van de revolutionaire 
phrase' I 5. 'Marx in Holland betekent het tempo der 
bezadigdheid'. 'We zeulen door het klassieke land 
van regentenpolitiek en predikantenkultuur met een 
ballast van traditie', zo houdt hij Roland Holst voor. 

I 2 . Een Gedenkdag, Het Volk, zondag 9 
februari I9o8. 

Kommunistisch Manifest, De Nieuwe 
Tijd, I9o8, p. 85 /86 . 

van het werk van de franse socialist 
Victor Considerant: F. Domela 
Nieuwenbuis, Van Christen tot Anarchist, 
goedkope volksuitgave, 1914, p. 3 I 3; 
eerste druk I 9 ' o. 

I 3. Een Socialistisch Jubileum, Het Volk, 
I 2 februari I 908. 
I 4· Henriette Roland Holst, 
Ter zestigjarige herdenking van het 

I 5 . P. Wiedijk, Ter herdenking van 
Karl Marx, De NieuweTijd, I9o8 , 
p. 237 -24I. Op zijn beurt beschuldigt 
Domela Nieuwenbuis Marx van plagiaat 
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Crisis 
Bij de herdenking van de vijftigjarige sterfdag van 
Marx in I 9 3 3 is het hoopvolle perspectief geweken. 
De economische crisis plaatst sociaal-democratie en 

· vakbeweging voor grote problemen. In de Sovjet
Unie werd het .)-jarenplan gebezigd en de linkse 
oppositie in Nederland riep om 'socialisme nu'. 
Nationaal-socialisme en fascisme bedreigden de de
mocratie. Meer dan ooit ook leken de confessionele 
arbeiders onbereikbaar voor de sociaal-democratie. 
In de politieke discussie van dat moment stond het 
vraagstuk van de 'eenheid' van de arbeidersbewe
ging cen traal. 

In het kadertijdschrift van de SDAP, De Sociaal
democraat meent vakbondsbestuurder C. Lammers 
dat Marx en Engels met hun oproep 'Proletarii'!rs 
aller Ianden, verenigt U' niet in de eerste plaats aan 
de aaneensluiting der arbeiders in vakverenigingen 
dachten. Toch ligt daar het zwaartepunt, 8.) jaar na 
het Communistisch Manifest: 'Over heel de be
schaafde wereld zijn thans vele millioenen arbeiders 
in politieke organisaties verenigd en vele tientallen 
millioenen hebben zich in vakverenigingen aaneen
gesloten' 1 6 

. 

De Socialistische Gids komt met een Marx-num
mer. WH. Vliegen typeert Marx als een politieke 
'stuurman aan wal', iemand die niet in een bestuur
lijke positie, zelfs niet als volksvertegenwoordiger 
opgetreden was. Nochtans moet Marx gelden als de 
grondlegger van de sociaal-democratie, 'de grootste 
politieke beweging die in de moderne geschiedenis 
is ontstaan en hoe Ianger hoe meer het politieke 
Ieven van de in sociale ontwikkeling vooraanstaande 
volkeren gaat beheersen'. V66r Marx richtten de 
grote Franse utopisten zich tot de mens in het alge
meen: 'Niet zijn maatschappelijke positie, niet zijn 
belang, maar zijn ideeen, moesten de drijfveer van 
zijn stellingname zijn'. De utopisten hadden het 
klassekarakter van het socialisme nooit gezien . Met 
het Manifest namen Marx en Engels een voorschot 
op een ontwikkeling die nog in de toekomst lag, de 
afbakening tussen arbeiders en bourgeoisie en de 
eigen politieke machtsvorming der arbeidersklasse. 

Waar democratie ontbrak, noemt Vliegen het be
grijpelijk dat Marx en Engels democratie niet zagen 
als 'het voertuig van de socialistische machtsvor-

ming'. Wei erkende Marx het belang van arbeids
wetgeving. 'Toen eenmaal de deur der democratie 
openging, heeft de arbeidersbeweging resoluut dien 
weg ingeslagen'. Vliegen voegt er aan toe dat Marx 
en Engels al te gemakkelijk dachten over de moge
lijkheden van internationale organisatie. De misluk
king van de lnternationale was geen toeval. 'Een 
internationale kan niets anders zijn dan een samen
binding van nationale organisaties' 1 7. 

].F. Ankersmit waardeert Marx evenzo als de 
'wetenschappelijke grondlegger der socialistische 
arbeidersbeweging'. De christelijke arbeidersbewe
ging is zonder Marx ondenkbaar en de pauselijke en
cyclieken Rerum N ovarum en Quadragesimo Anno 
zijn slechts de echo van de door Marx ingezette 
socialistische arbeidersbeweging, aldus Ankersmit. 
Het Communistisch Manifest is een 'grootsch en 
profetisch programgeschrift' . De oproep 'proleta
riers aller Ianden, verenigt U', weerhield Marx er 
echter niet van tijdens de democratische revolutie 
van I 848 in Duitsland een revolutieprogram te pro
clameren dat zich richtte op de belangen van arbei
ders, boeren en burgers 1 8 . 

In I 9 33 vragen twee afzonderlijke publikaties de 
aandacht. In Het Heldenleven en de levende leer van Karl 
Marx acht Sam de Wolffhet Communistisch Manifest 
'in zijn theoretisch gedeelte nagenoeg in geen enkel 
opzicht verouderd'. Hij wijst met name op de voor
spellingen in het Manifest over de crisis, 'de epide
mie der overproduktie'. De Wolffbesteedt expliciet 
aandacht aan de ontwikkeling van Marx' denken tot 
aan het Communistisch Manifest, en wijst op de be
tekenis van de in I 844 geschreven Okonomisch-philos
ophische Manuskripte, die in I 9 3 2 te Moskou werden 
gepubliceerd: De mens, uitgerust met aile mense
lijke faciliteiten, creeert zijn eigen wereld, geeft zijn 
Ieven zelf gestalte in maatschappelijke verbanden, 
met name in het arbeidsproces, en is in staat de we
reid te veranderen. De humanistische, anti-fatalisti
sche strekking van de manuscripten van I 844 waren 
voor De Wolff een onderstreping van zijn reeds ge
vormde opvattingen 1 

9. 

Will em Banning gaat in Marx ... en verder niet in op 
de manuscripten van I 844. Als mogelijke oorzaak 
van het crisis van het socialisme ziet hij de rol die het 

16. C. Lammers, Vakbeweging herdenkt 
Marx, De Sociaal-democraat nr. 2 5, 1 8 
maart 1933. 

18. J.F. Ankersmit, Groote Socialisten, 
m . Karl Marx, De Socialistische Gids, 
1933, P· 179· 

Om mens en menselijkheid in maatschappij 
en politiek, Amsterdam, 196o, p. 92. 
Overigens wijst ook J. van der Wijk, 
De Socialistische Gids, jrg. 1933, p. 213 
op de manuscripten van 1 844. 

17. WH. Vliegen, Karl Marx als poli
ticus, De Socialistische Gids, 19 33, p. 1 8 s. 

t 9· Deze vroege (h)erkenning is 
opmerkenswaard; vgl. W Banning, 
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proletariaat wordt toebedacht. Het Communistisch 
Manifest verbond de particularistische belangen van 
de arbeiders met een universeel doel, een koppeling 
die niet zonder spanning zou blijven 20

• Banning 
maakt een principieel onderscheid tussen Marx' 
maatschappij- en levensbeschouwing2

'. 

Doorbraak? 
De honderdjarige herdenking van het Manifest in 
I 948 vond plaats onder weer geheel andere omstan
digheden. De crisis van de jaren dertig was uit
gelopen in de Tweede Wereldoorlog, nationaal
socialisme en fascisme waren militair verslagen, de 
macht van de Sovjet-Unie was toegenomen en in 
Nederland was de PvdA opgericht als doorbraak
partij. Honderd jaar eerder had Nederland een 
nieuwe Grondwet gekregen. 

Vander Goes van Naters situeert in Het Vrije Volk 
de totstandkoming van de Grondwet van Thorbecke 
en het uitkomen van het Communistisch Manifest 
tegen een gemeenschappelijke achtergrond van cri
sis en politieke revolutie 2 2

. In hetzelfde nummer van 
Het Vrije Yolk omschrijft de oud-fractievoorzitter 
van de SDAP, J.WAlbarda, het Manifest als verou
derd, maar tegelijk als van blijvende waarde. I 848 
was een scheidingsjaar in de ontwikkeling van het 
socialistisch denken. Het Manifest leerde dat de so
cialistische maatschappij aileen maar 'de uitkomst 
zal zijn van een ontwikkelingsproces waaraan aile 
produktieve krachten en maatschappelijke verhou
dingen zijn onderworpen. In dat proces is de bewe
ging der arbeidersklasse een factor van overwegende 
betekenis' 2 3 . 

In Socialisme &_Democratie stelt Banning dat geen 
geschrift uit de laatste eeuw zo'n machtige uitwer
king over de gehele wereld heeft uitgeoefend als het 
Communistisch Manifest, 'zelfs geen pauselijke en
cycliek'. Het Manifest, gestempeld door Marx'' oud 
Joods profetisme', is levend gebleven, omdat het 
niet eenduidig te interpreteren is. Banning meent 
dat ook na honderd jaar 'geen scheppend construe
tie[ socialisme mogelijk is zonder realistische ana
lyse der werkelijkheid, zonder de wil om in aile ver
nederden en verdrukten de vrijheidsbegeerte te 
wekken, zonder internationalisme'. 

2o. W. Banning, Marx .. en verder, 
Arnhem, 1933, p. 51. 
2 1. Overigens is het slot van Marx ... en 
verder afgedrukt in De Sociaal-democraat, 
11 maart 1933, nr. 24 (abusievelijk 
vermeld als 26). 

Vanuit de doorbraakfilosofie was het een zinnige 
gedachte een brede keur aan denkers te vragen hun 
oordeel over het Manifest te geven. Banning had 
daartoe al de opening geboden door de 'noodlottige' 
verbinding tussen Marxisme en athelsme te kritise
ren. Zo ontstaat onder redactie van was-directeur 
G. H . Slotemaker de Brulne de bun del Het sianaal van 
1848. Betekenis en inhoud van het Communistisch Mani-

fest. Slotemaker de Brulne stelt dat er vanuit het 
Manifest twee lijnen naar het heden !open: de steeds 
verder wijkende verwachting omtrent een op han
den zijnde eclatante overwinning van het socialisme, 
en de door hem voorgestane, maar in het Manifest 
afgewezen lijn van daad en roeping. Hij wijst op 
nieuwe ontwikkelingen als de 'managerial revolu
tion', de scheiding tussen bedrijfsbezit en bedrijfs
leiding, en op de in Marx' tijd onvoorziene omvang 
van het westerse imperialisme. Hij ziet solidariteit 
als het kernwoord van zowel het Manifest als van het 
socialism e. 

Mr. A.J. Haakman ziet essentiele tekortkomin
gen in het Manifest, die hij overigens het socialisme 
iiberhaupt aanwrijft: dat het niet aan de gewone man 
het gerechtvaardigde bewustzijn schenkt buitenge
woon te zijn, dienovereenkomstig zedelijke eisen 
aan hem stelt en hem met daarop gebaseerde onder
scheiding behandelt. Marx en Engels waren niet be
reid tot een principieel zedelijk appe!, en dat is hun 
grote tekort. 

De christelijk-nationale vakbondsjournalist R. 
Hagoort gaat een stap verder door het Manifest te 
stellen tegenover een andere publikatie uit I 848, 
Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap van Groen van 
Prinsterer. Het Communistisch Manifest is een 
'bron van tweespalt', in 'volk en natie, in bedrijf en 
onderneming en ook in de arbeidersbeweging'. Het 
is de Christelijk-sociale beweging die de lijn van 
Groen van Prinsterer heeft volgehouden en uitge
dragen, om 'aan een gezonde organisatie van de 
maatschappij' te bouwen. 

Een aantal auteurs richt zich op de doorwerking 
op het arbeidersbestaan. De Hervormde theoloog 
H. de Vos is van mening dat het socialisme bijgedra
gen heeft aan de 'geestelijke en zedelijke verheffing 
van de arbeider', maar dat dit voor het Manifest, en 

2 2. M. van der Goes van Naters, 
Voltooii.ng ener Revolutie, Het Vrije Volk, 
3 o januari 1 948. 
23 . J.W Albarda, Het Communis
tisch Manifest, Het Vrije Volk, 30 januari 
1948. 
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algemener, voor het marxisme, veel moeilijker vast 
te stellen is. Het socialisme is echter niet denkbaar 
zonder marxisme. Het Manifest heeft bijgedragen 
aan het besef van eigenwaarde, de ontwikkeling van 
het klassebewustzijn, en door uitzicht te bieden op 
een nieuwe maatschappij. 

De psycholoog N.E.H. van Esveld meent dat 
Marx en Engels in het Manifest' de arbeiders terecht 
op hun toenmalige vijand hebben gewezen, met on
gemeen scherp psychologisch inzicht hebben gemo
biliseerd en de zekerheid hebben gegeven van een 
aanstaande overwinning'. Van Esveld stelt vervol
gens het probleem in hoeverre de versterking van de 
macht en verbetering van de materiele positiever
betering van de arbeiders leiden tot een gelukkiger 
Ieven. Oat is volgens hem slechts het geval indien 
mensen zich individueel kunnen ontplooien. Daar
voor is zekerheid van een materieel bestaansrnini
mum nodig, maar client er ook een beroep te worden 
gedaan op het gevoel van eigenwaarde, verantwoor
delijkheid en ondernemingslust. Inschakeling van 
aile individuen bij de uitoefening van de macht is 
nodig. De verheffmg van het proletariaat is daarom 
een zaak van medezeggenschap en bedrijfsorganisa
tie geworden. 

De bundel wordt afgesloten door twee 'ortho
doxe' auteurs, die beide een historisch expose 
geven . Sam de Wolff schetst de betekenis van het 
Manifest in de ontwikkeling van het socialistisch 
denken in de eerste helft van de I 9-e eeuw 24. Frits 
Kief geeftaan hoe de politieke agenda halverwege de 
vorige eeuw bepaald werd door de strijd tegen het 
absolutisme. 

De voornaamste studie uit I 948 is die van A.W 
IJzerman, Het Revolutiejaar 1848 en het Communistisch 
Manifest van Marx en Enaels: De kracht van het Mani
fest is dat voor het eerst de verbinding wordt gelegd 
tussen socialisme en arbeidersbeweging. Het socia
lisme dat in de geest van burgerlijke of aristocrati
sche intellectuelen was ontsproten, wortelde niet in 
de arbeidersklasse, terwijl omgekeerd een arbei
dersbeweging amper hestand, zich beperkte tot 
korte termijnbelangen en hoogstens kwam tot on
dersteuning van burgerlijke radikalen in het streven 

naar democratisering van de staat. De boodschap 
van het Manifest heeft langzaam weerklank gekre
gen; het is een keerpunt gebleken in de geschiedenis 
van het socialisme, omdat de ideeen werden samen
gevat tot een geheel, 'tot het program voor een be
weging' 2>. Het Manifest ziet zowel kapitalisme als 
socialisme als fasen in de ontwikkelingsgeschiedenis 
van de menselijke samenleving: 'De verwachting, 
dat op de kapitalistische fase een socialistische zal 
volgen, kan aileen worden gegrond op de kennis van 
het maatschappelijk ontwikkelingsproces' 26 . Dena
druk op de nationale klassenstrijd heeft zijn pendant 
in de onderschatting van de betekenis van de natio
nale saamhorigheid, meent 1Jzerman27. De ontwik
keling van de bedrijfsconcentratie is gegaan zoals het 
Manifest voorzag, het optimisme over crisisbeheer
sing is in de jaren dertig afdoende geloochenstraft 
om het Manifest serieus te nemen. De verarming 
van de arbeidersklasse is spoedig onjuist gebleken, al 
is de ten dens tot het drukken van het levenspeil der 
arbeiders in een ongebreideld kapitalisme onmis
kenbaar. 

Marx en Engels geven het kapitalisme niet aileen 
de voile laag, maar ook de voile maat, door te wijzen 
op de geweldige ontwikkeling van de produktieve 
krachten. IJzerman acht de passages over de af
schaffmg van huwelijk, godsdienst en vaderland 
studentikoos, de diskwalificatie van het burgerlijk 
huwelijk onzinnige overdrijving28

. 

IJzerman wijst de opvatting af dat het Manifest 
nog steeds de betrouwbaarste gids voor de weg naar 
het socialisme is. Wei meent hij 'met een aan zeker
heid grenzende waarschijnlijkheid dat de kapitalisti
sche maatschappij zal verdwijnen'. Er zal een grate 
mate van ordening en planmatigheid bestaan, de 
conjunctuurbeheersing zal toenemen en een groat 
dee! van de produktiemiddelen zal in het bezit of 
onder beheer der gemeenschap zijn29. Maar socia
lisme is dat nog niet. 

Tot de Eerste Wereldoorlog voltrokken proleta
risering en bedrijfsconcentratie zich op een wijze 
dat ze konden gelden als wegbereiders voor het 
socialism e. Daarna werd het ingewikkelder. De suc
cessen van de vakbondsstrijd, de splitsing van de 
arbeidersbeweging in communisten en sociaal-de-

24. Een uitwerking is zijn opstel over 
Mozes Hess: S. de Wolff, Mazes Hess 
en het Communistisch Manifest, in: 
Van eerstelinaen tot late ooast, Amsterdam, 
1948, p. )0-)6 . De Wolff publiceerde 
eerder: Het Communistisch Manifest, 

De Tribune, soc. dem. weekblad, 1 e jrg. nr. 
13, t t-1-t9o8;Wachter, wat is er van 
den nacht, De Tribune, 1 e jrg. nr. 17, 8-
2-1908. 

Marx en Enaels, Amsterdam, 1948 , p. 1 87. 
26 . A.W. !Jzerman, Het Revolutiejaar, 
p. 187. 
27 . !Jzerman, idem, p. 189. 

2) . A.W. !Jzerman, Het Revolutiejaar 
1848 en het Communistisch Manifest van 

28. !Jzerman, idem , p. '94· 
29 . !Jzerman, idem, p. 21 >· 
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mocraten, de opkomst van de 'nieuwe midden
stand' , en de hardnekkigheid van oude religieuze 
tradities leidden ertoe dat de politieke strijd van de 
arbeidersklasse niet eenduidig uitmondde in socia
listische voorstellen. IJzerman verwacht niet dat de 
katholieke arbeiders zich binnen afzienbare tijd los 
zullen maken uit de saamhorigheid met hun geloofs
genoten en zich aan zullen sluiten bij de socialisti
sche beweging. Niet elke lotsverbetering kan gelden 
als een schrede op weg naar het socialisme, terwijl 
'het vertrouwen in de mogelijkheid en doeltreffend
heid van een socialistische organisatie van het be
drijfsleven nog lang niet zo algemeen is' 3o . De wer
kelijke belangentegenstelling is bovendien niet die 
tussen kapitaal en arbeid, maar tussen degenen die 
met arbeid in hun inkomen voorzien en degenen die 
door een ruim arbeidsloos inkomen op de arbeid van 
anderen parasiteren. AI wil de sociaal-democratie · 
een volkspartij zijn, de arbeidersklasse client naar 
zijn overtuiging de kern van zijn aanhang te blijven. 
Meer dan dat van enige andere klasse vormt het 
maatschappelijk zijn van de arbeidersklasse een 
goede voedingsbodem voor de ontwikkeling van het 
gevoel van solidariteit en van het besef van de nood
zakelijkheid van organisatie en samenwerking. 'De 
democratisch-socialistische beweging zou een on
herstelbaar verlies lijden, indien zij haar aanhang in 
de arbeidersklasse verloor en voor de verwezen
lijking van haar idealen voortaan aileen op andere 
klassen en groepen kon rekenen' 3 1 

• 

Rationele organisatie 

Bij de herdenking van de I ooe sterfdag van Marx 
komt het Communistisch Manifest aan de orde in 
opstellen van Den Uyl en Tromp. Het Manifest be
hoort tot de 'onvergankelijke jeugdherinneringen' 
van Den Uyl, een 'geniaal en meeslepend pamflet'. 
Hij herinnert zich ook de huiver om te moeten spre
ken onder een groot portret van Marx. Het is de 
sfeer van letterzifterij en de usurpatie van Marx door 
leninisten en stalinisten die hem tegenstaat, maar 
waarvoor hij niet wenst te buigen3 2 • Hij weigert ver
der te spreken van een identiteitscrisis van de soci
aal-democratie. Het kapitalisme manifesteert zich 

30. IJzerman, idem, p. 22). 

3 1. IJzerman, idem, p. 2 2 7. 
3 2 . J.M. den Uyl, Notities honderd 
jaren na Marx ' dood, Socialisme &.. 
Democratie, 1983, nr. 3, p. 3·6. 
33 · BartTromp, Karl Marx als politiek 
theoreticus, Socialisme &..Democratie, 

meer dan ooit op wereldschaal. Rationale organisa
tie van de natuurlijke hulpbronnen en van mense
lijke arbeid ter voorziening in de behoeften van 
mensen, die als elkaars gelijken worden beschouwd, 
heeft vanaf de vorige eeuw niets aan actualiteit ver
loren, aldus Den Uyl. 

Tromp benadert Marx als politiek denker die in 
de loop van zijn Ieven verschillende paradigma's 
heeft gehanteerd. Het Manifest ziet Tromp als het 
enige voltooide produkt van de periode van het 
tweede paradigma, het begrippenapparaat van de 
socialistische doctrines van die tijd33. 'Met het 
Communistisch Manifest is de politieke filosofie van 
Marx afgerond.In de tweede helft van zijn Ieven pa
rafraseert, nuanceert en detailleert hij de denkbeel
den die hij in de eerste helft he eft ontwikkeld', Iicht 
Tromp toe in zijn biografie Karl Marx34. Net als 
IJzerman verwijst ookTromp naar het oordeel van 
Saks, dat we hier nu voluit aanhalen: 'In het Kommu
nistisch Manifest hamerde Marx met de korte, 
krachtige, het proletariaat tot vereniging oproe
pende, slagen van zijn ijzeren bijl op de fabrieksdeur 
van het kapitalisme, waarvan hij weldra in Das Kapi

tal en de lnternationale de grote, elkaar aanvullende 
nadere bewijzen leverde' H. 

Socialisme? 

Het Communistisch Manifest is een mijlpaal in de 
ontwikkeling van het socialistisch denken, en het 
begin van de socialistische arbeidersbeweging. En na 
I so jaar is het Manifest op onderdelen van een ver
rassende actualiteit. 

Het kapitalisme vertoont een dynamiek waar het 
Manifest van sprak. Het internationale handels- en 
betalingsverkeer kent geen barrieres meer. De in
dustrie is 'footloose' geworden, informatietechno
logie heeft de bank- en verzekeringswereld gerevo
lutioneerd. Containers zijn een nieuwe standaard in 
transport en handling. Computers maakten een 
nieuwe afstemming tussen produktie, distributie en 
fmanciering mogelijk. lnformatie- en kapitaalstro
men omspannen de wereld. De speculatiecrisis is 
terug van weggeweest. Door de internationalisering 
komt het her en der bereikte nationale klassenkom-

1983, nr. 3, p. 8 . 
34· Bart Tromp, Karl Marx, Meppel, 
1983, p. 69. 
H. J. Saks, Ter Herdenking, De Nieuwe 
Tijd, 1908, p. 239 (zie ook noot 1o); 
vgl. ljzerman, Het Revolutiejaar, 
p. 228/9 en Tromp, Karl Marx, p. 76. 
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prornis onder druk te staan. 'De bourgeoisie heeft 
door haar exploitatie van de wereldmarkt de pro
duktie en consumptie van aile Ianden kosmopoli
tisch gemaakt', proclameerde het Manifest in 1 848, 
voor die tijd voorbarig. 

Menselijke verhoudingen verzakelijken op een 
ongekende wijze. Oat geldt ook voor de terreinen 
die !Jzerman nog niet serieus wilde nemen: de reli
gieuze tradities en de gezinsverbanden. De aankon
diging van de vernietiging van het gezin leek tot in de 
jaren zestig onjuist, maar 'even in the advanced 
Western countries .. . today something like the half 
of all children are born or brought up by single 
mothers, and half of all households in big cities con
sists of single persons', aldus de Engelse historicus 
Eric Hobsbawm3 6 . 

Zijn de tendenties van het Kapitaal adequaat neer
gezet, dat geldt slecht in beperkte mate voor de 
lnternationale . De aangekondigde om zich heen grij
pende vereniging van arbeiders is opgetreden. De 
arbeidersbeweging vormt een constituerend en sta
biliserend element in de maatschappelijke verhou
dingen . De katholieke vakbeweging heeft zich los
gernaakt uit zijn confessionele omklemming; in 
Nederland kwam een fusie tot stand met het NVV. 

Sociaal-democratische partijen zijn vertegenwoor
digd in de meeste regeringen in Europa. 

Programmatisch heeft de sociaal-democratie een 
invulling weten te geven aan belangrijke elementen 
uit de tien programmapunten die het Manifest for
rnuleert: sterk progressieve belastingen, afschaffmg 
van erfrecht, centralisatie van het krediet in handen 
van de staat door een nationale bank en centralisatie 
van het transportwezen in handen van de staat. 

Het socialisme in de zin van rationale maatschap
pelijke organisatie van grondstoflfen en arbeid staat 
echter niet op de dagorder, en evenmin werd Marx' 
prognose van een zich op de eindstrijd toespitsende 
escalatie van sociale strijd bewaarheid. 

Dat wil echter niet zeggen dat de dynamiek in de 
verhouding tussen Kapitaal en lnternationale als afge
sloten kan worden beschouwd. Richard Rorty merkt 
met enige overdrijving op dat slechts Amerika en 
Europa 'althans voorlopia ontkomen' zijn aan de consta
tering in het Manifest dat de moderne arbeider, 'in 
plaats van zijn welvaart te zien stijgen met de vooruit
gang van de industrie ( . .. ) juist dieper terugzakt on
der de bestaansvoorwaarden van zijn eigen klasse' 3 7. 

Marx' mistasten is geen toeval, maar vindt zijn 
wortels in de rol die hij het proletariaat toekent als 
hart van de emancipatie, aldus Hobsbawm3 8 . Sluit 
dat een historische benadering uit? Mij althans intri
geren de zinnen waarin Marx de ontwikkeling van 
de arbeidersbeweging tot politieke factor in het 
maatschappelijk Ieven omschrijft: 'Van tijd tot tijd 
overwinnen de arbeiders, maar slechts voorbij
gaand. Het eigenlijke resultaat van hun strijd is niet 
het onmiddellijke succes, maar de steeds verder om 
zich heen grijpende vereniging van de arbeiders .. . 
Deze organisatie van de proletariers tot klasse en 
daarmee tot politieke partij wordt ieder moment 
weer verbroken door de concurrentie onder de ar
beiders zelf. Maar ze ontstaat steeds opnieuw, ster
ker, steviger, machtiger'. 

Vele afgeleide aktuele politieke thema's (onder
wijs, ruimtelijke ordening, infrastruktuur, milieu) 
komen in het Manifest niet voor. Het Manifest legt 
de grondtrekken van socialistische politiek neer. Een 
internationale socialistische politiek. 

36. Eric Hobsbawm, Introduction, 
p. 18, in: Karl Marx and Frederick 
Engels , The Communist Manifest. A modern 
edition, London / NewYork, 1998. 
3 7. Richard Rorty, Wij wachten nu a! 
tamelijk lang, Trouw, 14-3- 1998. 
38 . Hobsbawm,lntroduction, p. 22, 

onder verwijzing naar Georg Licht
heim , Marxism, London, 1964. 




