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tot de natie", waarvan zij de historische tradities voortzet en het 
opwaartse streven belichaamt. 
De arbeidersklasse is de klasse die de toekomst in haar handen 
,draagt. 

DE - : 10 DER COMMUNISTISCHE PARTIJ 

De Communistische Partij van Nederland is een partij van de 
arbeidersklasse, voortgekomen uit de Nederlandse arbeidersbe 
we gin g. 
Zij wortelt diep in het vrijheidslievende verleden van ons volk, 
dat in de 16de eeuw de eerste revolutie voor godsdienstige en 
staatkundige vrijheid heeft voltrokken, waaruit de republiek der 
17c1e eeuw met haar grote burgerlijke vrijheid en bloeiende be 
schaving is ontstaan. 
Zij voelt zich de erfgename van de geestelijke nalatenschap van 
Erasmus, den groten humanist, van Spinoza, den verlichten denker 
en Hugo de Groot, den grondlegger van het volkenrecht, die de 
Nederlandse naam ver over de grenzen beroemd hebben gemaakt. 
Zij zet de tradities voort van de strijd der volksmassa's tegen de 
regenten gedurende de gehele geschiedenis der Republiek, van de 
democratische beweging van 1747, van het nationale streven der 
patriotten in de tweede helft der 18de eeuw, en van de strijd 
der Liberalen onder Thorbecke voor de moderne grondwet van 
1848. 
Zij belichaamt de jarenlange strijd der Nederlandse arbeidersbewe 
ging voor een menswaardig en verzekerd bestaan, voor democra 
tische rechten, De Communistische Partij van Nederland verenigt 
in zich het beste waarmee de edele en onkreukbare Ferdinand 
Domela Nieuwenhuis in zijn pioniersarbeid en de grote volksleider 
Pieter Jelles Troelstra in zijn strijd voor de democratie, de arbei-
dersbeweging hebben verrijkt. Zij streeft naar dezelfde idealen als 
de fijnzinnige zoeker naar menselijkheid en schoonheid, Herman 
Gorter, die zoveel voor de ontwikkeling der arbeiders heeft gedaan. 
Zij zet het werk voort van David Wijnkoop en Louïs de Visser,  
de onvermoeide verbreiders van de Marxistische ideeën in ons 
land. Zij stond in de voorste rijen van de nationale vrijheidsstrijd 
tegen de Duitse bezetter, Zij is bezield van de geest van vrijheids-
liefde, moed en offervaardigheid, die door de helden van het verzet 
aan de dag is gelegd. 
Zij is onwankelbaar trouw aan de zaak van de arbeidersklasse  
an  het volk naar het voorbeeld van haar illegale leiders Jan 

Lou Jansen en talloze anderen, die hun leven in de strijd 
voor het vaderland offerden. 
Lering trekkende uit de ervaringen van de arbeidersbeweging van 
de gehele wereld en van eigen land voert zij de strijd voor vrij-
heirl en socialisme volgens de wegen die door Marx en Engels, 
Lenin en Stalin .zijn aangegeven 
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DE GEEsTET.1:L.JE 3RONNEN VAN HET COMMUNISME, 

De Communistische Partij van Nederland verdedigt en propageert 
het wetenschappelijk socialisme, gegrondvest op de leer van het 
dialectisch materialisme van Marx en Engels, verrijkt en verder 
ontwikkeld door Lenin en Stalin. 
Zij past deze leer toe als revolutionaire methode om de werke-
lijkheid te doorgronden en te veranderen. 
Haar moraal wortelt in de wereldbeschouwing van het dialectisch 
materialisme, dat wetenschappelijk onderzoek van natuur en maat-
schappij paart aan het streven naar sociale en geestelijke bevrij-
ding der mensheid. 
De Communistische Partij van Nederland verdedigt de eeuwen-
oude Nederlandse tradities van gewetensvrijheid en verdraagzaam - 
held op het gebied van de godsdienst. 
De Communistische Partij van Nederland strijdt tegen alle scha-
keringen van de kapitalistische gedachtenwereld en van het op-
portunisme in theorie en praktijk. 
Zij vecht tegen iedere politiek die de uiteindelijke doelstellingen 
van de arbeidersklasse uit het oog verliest, zowel als tegen het 
schijnradicalisme en de ,,revolutionaire frase", die de waarlijk 
revolutionaire daad bij de massa in discrediet brengt en bijgevolg 
de vijanden der arbeidersklasse dient, 

[T LTELLINO :)MF VAN 
NED PLAND, 

Het einddoel van de Communistische Partij van Nederland is de 
socialisatie der voornaamste productiemiddelen, om zodoende te 
komen tot een planmatige  ju verdeling •  goederen, voor- 
waarden 

de  
scheppen voorI •  omvorming • kapitalistische 

maatschappij  in •• communistische.  

Zij streeft naar de afschaffing van de dictatuur van het kapitaal 
en naar de invoering een staatsvorm,  die  • uitoefening van 

 

•  macht  door  a .  arbeidersklasse  verzekert,  teneinde in bondge- 

nootschap - werkende  boeren,  - middenstand  intel- 

lectuelen,  . weerstand  van de reactie te breken. 

Om te komen  tot de bevrijding van  - mensheid dicta- 
tuur 

 

Communistische Partij van Neder- 
• S noodzakelijk  S. • 

• 
- democratie  voor de arbeiders, de 

boe • intellectuelen, het kort  voor de gehele werkende  

massa belangrijk wordt uitgebreid •_ vrijheid voor uitbuiters  

beperkt.en onderdrukkers van ons volk wordt 
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van de vrijheid van uitbuiting en onderdrukking zullen de weg 
banen naar de verwezenlijking van de socialistische maatschappij, 
waarin ,,een ieder werkt naar zijn vermogen en ontvangt naar zijn 
prestatie", en waar de hoogste vorm van democratie heerst, een 
bestuur door het volk, voor het volk, 
In de socialistische maatschappij geniet iedere werker bestaans-
zekerheid van de wieg tot het graf. Er is geen uitbuiting 
meer van de ene mens door de andere. De scheiding der natie in 
elkaar tegengestelde klassen verdwijnt, de klassen houden op te 
bestaan. Door het verdwijnen der klassentegenstellingen komt de 
werkelijke eenheid der natie tot stand, die het volk tot ongekende 
krachtsinspanningen in staat stelt. 
Als gevolg van de toenemende welvaart en geestelijke verheffing 
zal de ontwikkeling zich dan voortzetten naar de communistische 
maatschappij, waarin ,,een ieder naar zijn vermogen werkt en 
naar zijn behoeften ontvangt". 
Dit zal een maatschappij zijn van overvloed en geluk voor  alien.  
De arbeid wordt inplaats van een noodzaak in de strijd om het 
bestaan een eerste levensbehoefte en een bron van levensvreugde. 
Ieder mens zal zijn geestelijke gaven tot volledige ontplooiing 
kunnen brengen. De tegenstelling tussen hoofd en handarbeider 
verdwijnt dan evenals de tegenstelling tussen stad en land, die 
een gevolg is van het opzettelijk ten achter stellen van de land-
bouw. Door de doelmatige verdeling van de grond, de algemene 
toepassing van wetenschap en techniek, de bevrijding van hypo-
theek- en pachtstelsel, zal ook de landbouw zich snel ontplooien. 
De staat sterft af en elke vorm van dwang en onderdrukking 
verdwijnt. De menselijke persoonlijkheid zal zich vrij en onge-
hinderd kunnen ontwikkelen. 

Door de vooruitgang der productie-krachten, de gestegen wel-
stand en de verkorting van de noodzakelijke arbeidstijd voor de 
productie komen onmetelijke menselijke krachten Vrij voor een 
machtige opgang van kunst en wetenschap. Daarmee wordt een 
tijdperk geopend van materiële en culturele bloei, van werkelijke 
beschaving, die in de geschiedenis onbekend is. 

DE »SLAGEN VAN DE POLITIEX DER CC - 
TISCHE PARTIJ VAN NEDERLAND. 

1. De Communistische Partij van Nederland verdedigt niet alleen 
de hedendaagse en toekomstige belangen van de arbeiders, zij 
verdedigt ook de tegenwoordige en toekomstige belangen van 
de werkende boeren, kleine handelaars, ambachtslieden, intel-
lectuelen, kantoorbedienden en ambtenaren, van al diegenen, die 
onderworpen zijn aan de heerschappij van de groot- 

kapitalis-tische concerns, 
Zij werkt aan de vereniging van de arbeiders in één politieke 
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arbeiderspartij op principieel socialistische grondslag en in 
één zelfstandige vakbeweging. Zij is er zich van bewust, dat 
de verwezenlijking van haar doeleinden niet mogelijk is zon-
der vernietiging van de reactie. Zij streeft derhalve naar 
de grootst mogelijke machtsvorming en bewustwording van 
de arbeidersklasse, teneinde baar in staat te stellen het gehele 
werkende volk te verenigen in de gemeenschappelijke strijd 
tegen het kapitalistische stelsel. 
Zij werkt aan de bewustwording der vrouw en streeft naar 
wettelijke gelijkstelling van man en vrouw. 

2d  De Communistische Partij van Nederland bestrijdt alle rassen-
vooroordelen. Zij onderhoudt broederlijke betrekkingen met de 
volkeren van alle landen, ongeacht hun ras of huidskleur. 
Zij verdedigt het beginsel van de vrijheid en onafhankelijkheid 
der volkeren. 
Zij wijst elke vorm van koloniale overheersing af, erkent het 
recht der koloniale volkeren om een zelfstandige staat te vor-
men en ondersteunt de strijd, die zij daarvoor voeren. Zij streeft 
naar een vruchtbare samenwerking met de volken van Indo-
nesië, Suriname en Curaçao. Deze is echter alleen mogelijk 
op de grondslag van de erkenning van hun recht op zelfstandig 
staatsbestaan, van vrijwilligheid en gelijkwaardigheid. 

3-1  De Communistische Partij van Nederland is tegelijk nationaal 
en internationalistisch. 
Zij is nationaal in die zin, dat zij onder alle omstandigheden de 
werkelijke Nederlandse belangen verdedigt, dat zij geenszins 
van plan is in Nederland een of ander stelsel van een of 
ander land mechanisch na te volgen en dat zij in Neder-
land de overwinning van het socialisme wil verzekeren onder 
de eigen Nederlandse verhoudingen. 
De Partij is internationalistisch in die zin, dat zij wenst te 
leren van de ervaringen der internationale arbeidersbeweging, 
terwijl zij harerzijds de arbeidersbeweging van andere landen 
in de gelegenheid wil stellen lering te trekken uit de ervaringen 
van de strijd der Nederlandse arbeidersklasse. 
In dit verband onderhoudt zij kameraadschappelijke betrek-
kingen met de partijen in andere landen, die hetzelfde doel 
nastreven als zij en zij ondersteunt de strijd van democratische 
bewegingen in andere landen tegen de resten van het fascisme. 
De Communistische Partij van Nederland maakt het volk be-
kend met de grootse overwinningen van het socialisme, be-
haald door de Communistische Partij van de SowjetrnUnie 
(Boisjewiki), waardoor de superioriteit van de beginselen, die 
zij voorstaat, bewezen wordt. De SowjetUnie is het eerste 
land, waar het socialisme gevestigd is; zij is de vriend en de 
bondgenoot van alle democratische en vooruitstrevende krach 
en ter wereld, 
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HET SOCIAAL-ECONOMISCH PLAN VAN DE 
cOr iU ISTISCHE PARTIJ VAN NEDERLAND. 

L De Communistische Partij van Nederland stelt zich voor 
met a1e kracht te werken aan het herstel en de wederop-
bouw van Nederland, de verwoeste gebieden en steden tot 
nieuw leven te brengen en de productie te verhogen, waardoor 
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het nijpend tekrt aan verbruiksgoederenbij de bevolking kam 
worden opgeheven. 
Teneinde de voedselvoorziening te verbeteren, dient de land-
bouw ten sterkste te worden bevorderd onder andere door 
nationalisatie van nieuw ingepolderde en herverkavelde gron-
den, hun verpachting tegen matige prijzen en de voorziening 
van al het voor het bedrijf nodige. 
Zij beschouwt als onontbeerlijke voorwaarde voor de we-
deropbouw tevens de verbetering van de arbeidsvoorwaarden 
en sociale voorziening der arbeiders en hun medezeggenschap 
in het beheer van het bedrijf. 
Zij streeft naar zodanige sociale voorzieningen voor de vrouw, 
dat deze deel kan nemen aan de productie, waar zij dat wenst, 
zonder haar gezin te verwaarlozen, 

2. Zo lang echter de heerschappij van het grootkapitaal blijft be-
staan, zal er geen blijvende verbetering voor het werkende 
volk mogelijk zijn. Nieuwe, en steeds scherpere crises zullen 
het land teisteren en oorlogsdreiging veroorzaken. 
Zo lang de trusts het economische leven van het land beheer-
sen, zal de vergroting der productie slechts door vergrote uit-
buiting der werkers verkregen worden Zij zal geen meerdere 
welvaart brengen, daar het grootste deel van het nationale 
inkomen door de trusts verslonden wordt. 
Op geregelde tijden zullen crises en werkloosheid de pro-
ductie remmen, en enorme rijkdommen aan goederen en ar-
beidskracht vernietigen. 
Daarom stelt de Communistische Partij van Nederland zich 
voor een program van maatregelen te verwezenlijken, waar-
door de overgang van de kapitalistische naar de socialistische 
productiewijze tot stand wordt gebracht. In de eerste plaats 
wil zij het land van de heerschappij der groot-kapitalistische 
trusts bevrijden. 
Zij wil alle grote productiemiddelen.en het credietwezen socia-
liseren, d.w.z. in het bezit der gemeenschap brengen. 
Zij wil de industrie uitbreiden en van de modernste tech-
nische uitrusting voorzien, de landbouw- en het transportwezen 
vernieuwen. 
Zij wil dat de welvaart planmatig wordt georganiseerd, dat de 
planmatig geleide Nederlandse productie gericht is op de be-
vrediging van de behoeften der Nederlanders en op de voort-
durende verhoging van hun levenspeil. De plan-economie 
moet dan ook op verhoging der productie zijn gericht, welke 
uitsluitend verkregen wordt door de ontwikkeling der industrie, 
de verbetering der techniek en een wetenschappelijke bedrijfs-
organiratie, die, naast het vergroten van de opbrengst, de 
krachten der werkers spaart, 
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tikel I 
De naam der Partij 

De naam der Partij is Communistische Partij van Nederland (de 
Waarheid). 
Zij wordt verder,  in deze Statuten genoemd ,,de Partij" 

Artikel 2 
Net doel der Partij 

Het doel dat de Partij zich stelt is neergelegd ïii de Beginsel-4 
verklaring. 

Artill ll 
De 

De Partij streeft naar de verwezenlijking van haar doeleinden 
door middel van 
a, het organiseren van en leiding geven aan de strijd voor de 

tegenwoordige en toekomstige belangen van de arbeiders, 
de boeren, de middenstanders, de intellectuelen en verder allen, 
die tot het werkende volk behoren, 
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