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Een spook waart door Europa – het spook van het communisme. Alle machten van het oude Europa 
hebben zich tot een heilige drijfjacht tegen dit spook verbonden, de paus en de tsaar, Metternich en 
Guizot, Franse radicalen en Duitse politiemannen. 
 
De geschiedenis van iedere maatschappij tot nu toe is de geschiedenis van de klassenstrijd. [...] Vrije en 
slaaf, patriciër en plebejer, baron en lijfeigene, gildemeester en gezel, kortom onderdrukkers en 
onderdrukten stonden in voortdurende tegenstelling tot elkaar. [...] De uit de ondergang van de feodale 
maatschappij voortgekomen moderne burgerlijke maatschappij heeft de klassentegenstellingen niet 
opgeheven. Zij heeft slechts nieuwe klassen, nieuwe voorwaarden van onderdrukking, nieuwe vormen 
van strijd in de plaats van de oude gesteld. [...] De moderne staatsmacht is slechts een comité dat de 
gemeenschappelijke zaken van de gehele burgerklasse beheert. [...]  
 
De bourgeoisie heeft, waar zij tot de heerschappij is gekomen, alle feodale, aartsvaderlijke, idyllische 
verhoudingen vernield. Zij heeft [...] geen andere band tussen mens en mens overgelaten dan het naakte 
eigenbelang, dan de gevoelloze ‘contante betaling’. [...] Zij heeft de persoonlijke waardigheid in de 
ruilwaarde opgelost en in de plaats van de talloze verleende en verworven vrijheden als enige vrijheid de 
gewetenloze handelsvrijheid gesteld. Zij heeft, met één woord, in de plaats van de met godsdienstige en 
staatkundige zinsbegoocheling omhulde uitbuiting de openlijke, schaamteloze, directe, dorre uitbuiting 
gesteld. [...]  
 
De behoefte aan een steeds uitgebreider afzet van haar producten jaagt de bourgeoisie over de hele 
aardbol. Overal moet zij zich innestelen, overal haar huis bouwen, overal verbintenissen aanknopen. [...]  
De bourgeoisie heeft door haar exploitatie van de wereldmarkt de productie en consumptie van alle 
landen kosmopolitisch gemaakt. [...] In de plaats van de oude, door producten van het eigen land 
bevredigde behoeften komen nieuwe, die de producten van de verste landen tot hun bevrediging 
vereisen. [...] De geestelijke voortbrengselen van de afzonderlijke naties worden gemeengoed. [...] Zij 
dwingt alle naties zich de productiewijze van de bourgeoisie eigen te maken, wanneer zij niet te gronde 
willen gaan; zij dwingt hen de zogenaamde beschaving bij zich in te voeren, d.w.z. bourgeois te worden. 
Met één woord, zij schept zich een wereld naar haar eigen beeld. [...]  
 
Het is voldoende de handelscrisissen te noemen, die met hun periodieke terugkeer telkens dreigender 
het bestaan van de gehele burgerlijke maatschappij in gevaar brengen. [...] In de crisissen breekt een 
maatschappelijke epidemie uit, die voor alle vroegere periodes iets onzinnigs zou hebben geleken — de 
epidemie van de overproductie. [...] Waardoor overwint de bourgeoisie de crisissen? Aan de ene kant 
door de gedwongen vernietiging van een massa productiekrachten; aan de andere kant door de 
verovering van nieuwe markten, en de nog grondiger exploitatie van oude markten. Waardoor dus? 
Doordat zij alzijdiger en geweldiger crisissen voorbereidt en de middelen om de crisissen te voorkomen, 
vermindert. [...]  
 
In dezelfde mate waarin de bourgeoisie, d.i. het kapitaal, zich ontwikkelt, in dezelfde mate ontwikkelt zich 
het proletariaat, de klasse van de moderne arbeiders, die slechts zo lang leven als zij werk vinden, en die 
slechts zo lang werk vinden, als hun werk het kapitaal vermeerdert. Deze arbeiders, die zich stuksgewijs 
moeten verkopen, zijn een waar, als ieder handelsartikel, en daardoor in dezelfde mate aan alle 
wisselvalligheden van de concurrentie, aan alle schommelingen van de markt blootgesteld. [...]  
 
De arbeid van de proletariërs heeft door de uitbreiding van de machinerie en de arbeidsverdeling elk 
zelfstandig karakter, en daarmee alle aantrekkelijkheid voor de arbeiders verloren. Hij wordt niets dan 
een aanhangsel van de machine, van wie slechts de eenvoudigste, eentonigste, gemakkelijkst te leren 
handgrepen verlangd worden. De kosten die de arbeider veroorzaakt, beperken zich dus bijna tot de 
levensmiddelen die hij tot zijn onderhoud en tot voortplanting van zijn ras nodig heeft. De prijs van een 
waar, dus ook van de arbeid, is evenwel gelijk aan haar productiekosten. In dezelfde mate waarmee het 
weerzinwekkende van de arbeid toeneemt, neemt dus het loon af. Meer nog, in dezelfde mate waarin 
machinerie en arbeidsverdeling toenemen, in dezelfde mate neemt ook de massa van de arbeid toe, 
hetzij door vermeerdering van de arbeidsuren, hetzij door vermeerdering van de in een gegeven tijd 
vereiste arbeid, versnelde loop van de machines, enz. [...]  



 
Massa’s arbeiders, in de fabriek samengepakt, worden als soldaten georganiseerd. [...] Zij zijn niet 
slechts knechten van de bourgeoisklasse, van de bourgeoisstaat, zij worden iedere dag en ieder uur 
geknecht door de machine [...]. Deze dwingelandij is des te kleingeestiger, hatelijker, verbitterender, hoe 
openlijker zij het winst maken als haar doel proclameert. Hoe minder vaardigheid en kracht de 
handenarbeid vordert, dat wil zeggen hoe meer de moderne industrie zich ontwikkelt, des te meer wordt 
de arbeid van mannen door die van vrouwen verdrongen. Onderscheid van geslacht en leeftijd geldt 
maatschappelijk niet meer voor de arbeidersklasse. Er bestaan nog slechts arbeidsinstrumenten, die 
naar gelang van leeftijd en geslacht verschillende kosten met zich meebrengen. [...]  
 
De tot nu toe bestaande kleine middenstand, de kleine industriëlen, kooplieden en renteniers, de 
handwerklieden en boeren, al deze klassen dalen af in het proletariaat, gedeeltelijk doordat hun klein 
kapitaal niet voldoende is voor het drijven van grootindustrie en ondergaat in de concurrentie met de 
grotere kapitalisten, gedeeltelijk doordat hun vaardigheid door nieuwe productiewijzen waardeloos wordt. 
Zo wordt het proletariaat uit alle klassen van de bevolking gerekruteerd. [...] De gehele historische 
beweging is aldus in de handen van de bourgeoisie geconcentreerd; iedere overwinning die zo 
bevochten wordt, is een overwinning van de bourgeoisie. [...]  
 
De belangen, de levenstoestanden binnen het proletariaat vereffenen zich steeds meer, aangezien de 
machine meer en meer het onderscheid van de arbeid uitwist en het loon bijna overal tot een even laag 
niveau neerdrukt. De toenemende concurrentie van de bourgeois onder elkaar en de daaruit 
voortkomende handelscrisissen maken het loon van de arbeiders steeds meer schommelend; de steeds 
sneller zich ontwikkelende, onophoudelijke verbetering van de machinerie maakt hun gehele 
levenstoestand steeds onzekerder; steeds meer nemen de botsingen tussen de afzonderlijke arbeider en 
de afzonderlijke bourgeois het karakter van botsingen van twee klassen aan. De arbeiders beginnen 
coalities tegen de bourgeoisie te vormen; zij komen bijeen tot verdediging van hun arbeidsloon. Zij 
stichten zelf duurzame associaties om zich voor de telkens voorkomende opstanden van proviand te 
voorzien. Hier en daar breekt de strijd in oproer los. [...] Deze organisatie van de proletariërs tot klasse, 
[...] dwingt de erkenning van afzonderlijke arbeidersbelangen af in de vorm van wetten, doordat ze 
gebruik maakt van interne breuken in de bourgeoisie. Bijvoorbeeld de 10-urenwet in Engeland (1847). 
 
Het lompenproletariaat, deze lijdelijke verrotting van de onderste lagen van de oude maatschappij, wordt 
door een proletarische revolutie hier en daar in de beweging geslingerd; maar het zal volgens zijn hele 
levenswijze eerder bereid zijn zich voor reactionaire kuiperijen te laten omkopen. [...] De proletariër is 
zonder eigendom; zijn verhouding tot vrouw en kinderen heeft niets meer gemeen met de burgerlijke 
familieverhouding; de moderne industriële arbeid, de moderne dienstbaarheid onder het kapitaal, 
dezelfde in Engeland als in Frankrijk, in Amerika als in Duitsland, heeft hem van elk nationaal karakter 
ontdaan. De wetten, de moraal, de godsdienst zijn voor hem even zo vele burgerlijke vooroordelen, 
achter welke zich even zo vele burgerlijke belangen verschuilen. [...]  
 
De arbeider wordt tot pauper en het pauperisme ontwikkelt zich nog sneller dan bevolking en rijkdom. 
Hiermee komt het openlijk aan de dag dat de bourgeoisie niet in staat is nog langer de heersende klasse 
van de maatschappij te blijven en de levensvoorwaarden van haar klasse aan de maatschappij als regel 
en wet op te dringen. Zij is niet in staat te heersen, omdat zij niet in staat is haar slaaf het bestaan zelf 
binnen zijn slavernij te verzekeren, omdat zij gedwongen is hem in een toestand te laten verzinken 
waarin zij hem moet voeden, in plaats van door hem gevoed te worden. [...]  
 
De wezenlijke voorwaarde voor het bestaan en voor de heerschappij van de bourgeoisklasse is de 
opeenhoping van rijkdom in de handen van privaatpersonen, de vorming en vermeerdering van het 
kapitaal; de voorwaarde van het kapitaal is de loonarbeid. De loonarbeid berust uitsluitend op de 
concurrentie van de arbeiders onder elkaar. De vooruitgang van de industrie, wier willoze en verzetsloze 
drager de bourgeoisie is, stelt in de plaats van de isolering van de arbeiders door de concurrentie hun 
revolutionaire vereniging door de associatie. Met de ontwikkeling van de grootindustrie wordt dus onder 
de voeten van de bourgeoisie de bodem zelf weggetrokken, waarop zij produceert en zich de producten 
toe-eigent. Zij produceert voor alles haar eigen doodgraver. Haar ondergang en de zege van het 
proletariaat zijn even onvermijdelijk. [...]  
 


