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De be vr Ljd i ng der az-bet de r s I s It werk van ha::,
j

ze l.f ,

EI' is bi jna ge er; a'rbe i de r , of hi j kerrt bo ven s taande zin. van .iar x .
ook bijna geen a~beider,elie
het da-,;. n i et eens l:1ee .i s ,
A::;"lee::ziet men dat,als
men over deze zin zoo gaat pr at.en, ver~ ,,
schil:i.enden eLkaa.r al heel gauw in de haren vliegen. Zoo zogt de, een,
dat de arbeiders
zich slechts
zelf be vr jden kunnen door groo-èe,ste:-ke oI'ganis&ties
te vormen,andeI'en weeI' beweren,dat
er kleine sterke,
goed gece:-_traliseeI'de
kernpar t i jer. moet en zi jn , die de ar oe i de r s zullen leiden.
Hoewel ook de eeI'ste opvatting
zegt,da~ de oI'ganisaties
leiding
moete~ geven,zien
zij het eigenlijk
zoo,dat de groote orga~isatie
de
be Langen van de ar-beLder abowegl ng ver dedá gen , teI'wi jl de Laa.tat,e opvat t i r.g meer ele a:::beidexsklas se opzoep t tot massale act ie s, omcl ae.rna
in de s t r i jd zich aan het hoofd van die acties
te pl a; tse~1, e:l deze
ui "ti de arbeidersklasse
ontstane be i'leging, ve rde r te leiden naa.r hun
inzicht,dat
natuurlijk
volgens hen naar het Socialisme leidt.
De ee r s be opvatting
is die der Sociaè:.l-Demokratische
Pa:-tyen met
hun economische aanhangsels
de vakbewe.gi.ng a.La mede tegenwoordig de
Com.nm i s t Lsche Part yen.
De tweede opvatting
is neergeslagen
in de R.S.A.P.Beide
opvat"ci~
gen hebce n beide met elkaar di t gemeen, dat zi j de azbe de r sk i aaae eigenlijk niet zien als klasse, mae,r als velen ar beède r s en b oe.req , middenstanders, eriz , die over het algemeen in een be r oez de t oes t and vez-ker en , maar
die zich niet hun plaats
in de maatschappij
bewust zijn,
Daarom moeten zij zich of in de vakc~Neging organiseren,en
bevo:::deren dus mede zelf de OpDOUW
va~ grote apparaten die op de bI'es moeten
staan voor hun belangen, of ze vo.Lgen de parolen op van de kLei ne k ernpartijen,die
voor hen denken.
E:;.: er is
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- 2 Bei de organisaties
hebben d i t dus ::iet ei.kaz r g9iT9s11_,dc:;;c
~
VOGI'
te arbeidersklasse
vechten.Vo~gens de eerste opvatting gaa~ dit dool' dat
de organisaties
hU:11
apparaat daaxvocc aë,::''J.
I-C '.,erk sJcelle11;di-c geschiedt
COOl'de beheerders
van dit apparaat,dat
z i jr; de Le äder s ,
De le ide:::s bepalen dan ook de gang, de snelheid, en de onvang van
een confli ct. ~1enbe gr i jpe ons goed; dat doen de Lo i der s niet; zoo maar uit
vrije wil,wat en hoe zij het doen is maatschappelijk
bepaaldoDat wil zeggen,zij
kunnen het apparaat niet vr i j naar hun eigen wi=--aanvlendei1..Zij
kunnen dus met dat apparaat niet doen wat zij er mee willen.l:aa:r
in handelen t.a.v.het
appar aa't z jn zij gebonden ao..nde e Lge na chappe n van dit
apparaat. Zoo kan men met de achr i jfmachine wel t ikken, maar geen e ie:ren
bakken. Zoo als de mena eh niet vr i j is in zi j11 denken en Biet zoo maar
vrij denk t maa.r in zijn denken gebonden is aan de dingen,zoo als ze zijn,
zoo kan de vakvereenigingsbestuurder
en de leider
van de po i t Le ke partij"
niet zoo maar beide apparaten gebruiken, maar is Dij afhankelijk
va~ de
aard van het beestje,vakvereenigingen
e~ politieke
partij.
Als er dan ook arbeiders
zijn,die
denken dat zij de organisaties
kunnen ve:roveren,dat
zij er beter mee zoude~ kU:I1~Bn
worken,dan moeten zij
éa t , vanaf de zen kant bekeken eens nader onder de loupe nemen.
De vakvereenigingen
er; de politieke
massaparti jen rusten :-:.ogop
oude voor-oorlogsche
nogelijkheden
die er binnen het raam va~ dat kapital i sme waren, daar er wel wat te ha.l.er; was, e conomis ch, zoowel al s poli t iek.
Dat deze economische ver ovez rngen even politiek
waren, als de poli tieke
economisch, laten wij thans maar ruste11 Vlij maken er alleen maa,r op a.t t errt,
om 't te laten zien,dat
de scheiding economie on politiek
zoo als de mode:
ne arbeidersbe~eging
het ziet,overdreven
is. Vakbeweging eL politieke
partij
zijn opgekomen uit de voor-oorlogsche
beweging.
De vakbeweging ziet haar taak binnen het kapitalisme)het
lot der
arbeiders
zoo dragelijk
mogelijk te maken.De po_itieke
massapartij
doet
dit op politiek
terrein.Beide
werken hand in hanó.j om het eoc i a'l sue economisch en politiek
thans :reeds in de VOl'm~an wetgeving,planl1en
van den
arbeid,e.a.voor
te bereiden.
Het socialisme
wordt zoo door hen n~a:r niet door de strijde~de
klasse verwezenlijkt.Zij
maakt socialisme
in de vorm van plannen van de
arbeid en wetten,thans
reeds klaar.En
zij slechts
zij kunnen dat doen,
die dat lt beste weten. Deze beweging is de typische leidersbeweging.
De bevrijding
der arbeiders
is zoo geworden tot lt werk der advocaten en ingenieurs.Het
pl'actische
werk van de arbeidersklasse
zal dan
bostaan in 't verwezenlijken
van de theorie der advocaten en ingenieurs.
Daarom schreeuwer: de sociaal-demonkraten
dan ook alti jd, dat zi j
de bouwers zijn en geen slopers.En
de valsche toon der C.P.H.klinkt
ons
ook tegemoet in dit overigens niet goed afgestemde koor.Deze bewegä.rig
houdt echter geen rekening met het feit,dat
men geen eieren l8g~en van
de leeuw kan verwachten.Wat zij denken binnen "t raam van he t kapitalisme
te verwezenlijken,heeft
niets met Communismete maken.
Imme:rs alle wetten en economischo maatregelen kunnen in het kapitalisme en moeten nooi t andez s zijn, dan volgelingen
van het meerwaardevormings"OI'oces. Van een verandering
van het a'rbe i dapr oce e, da/~ 111 het kapi talisme juist meerwaarde pr ooe ax is bi j hen gee.; sprake.
En juist
om dat It productieproces
een kapitalistisch
p:roductieproces is,dat
wil zeggen een proces waal' slechts
goproduceerd wordt voor de
winst,voom een zoo groot mogelijke winst, juist daardoor wordt dit proces
j
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op bepaalde tijde::. zoodanig geteisterd
(nameLá j k in de cr t s i a ) d,~/Gdo i'"-1SbO-lijkheden
00 uit
dezen crisissen
te komen voet: J.r3 bcur-ge oLs i e ai e crrt s mogs-lijk wordt naast bijzondere
technische
i1lQat:r:egelen}slechts door de ui'shor:.goring der gr ct e massaas.Dan valt er van Tt ka.p i t.a'l i smo i'liots meer te
halen. -Da t wil zeggen er valt voor do vakbewe gi.ngeri niets moer te halen of
anders ui tgodrukt; de t aak van de vakbene gmg b i nnon Tt r aam van hot kapi t ali sme sterft
af. Maar al s do vakbewcg ï.ng nu maar a.l Lccn af eco rvcn zou dan
zou dat op zich ze Lf niet zoo o r g zijn. L'/Iaardo vakbcweg i ng doet in dorgelijko tijden
(dat z i jn L1 die tijdon waar wij thans in vo r kc ren ) vcc l 1:1eo1'.
Zij zal n c Lv pr obeo rcn "vo r s Lo oh'tor i ngcn tegen te gaan t'j n da.t opzicht wox d, zij go s to und door die axbo Ldc r a die menen dat in de "cr s t a ti
niets beroikt
kan worden. N[aar daar' waar de arbeide::s
verder willen gaan,
niet a.LLcon do vc r af e crrto r-mgcn togon willen gaan, maar mcor willon hobbon,
daar zijn deze bowegingen spelbrokers.
Daar ver1)I'eken zij hot spol van het georganiseord
ovorleg.En pist
een zoo perfect
mogelijk werken van 1t georganiseerde
overleg is Tt doel
van de vakbowoging, of anders uitgedrukt,
de k.La.s ae n et r i jd moet zoo voel
mogelijk be,:erkt lJlijven
tusschon de beheorcle:r:s van een bepaald arbeidersapparaat
en hot deol van de betrokken hoorschonde klasse.En
elke strijd
0f
conflict,op
die grondslag
gestreden
is legaal,wettelijk
door de vakboweging goedgekeurd, door dat do beDeerders van dat apparaat
die strijd
voeren.Elke
strijd
daar buiten is niet wettelijk.Elke
doelstolling
buiten
de doelstelling
der vakbeweging gesteld
is niot wettolijk.
Elke moderne strijd
der arbeiders
is zoo dus niet moer oon strijd
var- de moderne vakbeweging.
Hoe het kapitalisme
zich precies
ontwikkelt
weten we niet, maar
in "t algemeen weten we wel, dat de toestand
van het kapi talismo voor cl.e
arbeiders
steeds slechter
wordt,dat
de vakbewoging dus steods mindor
rëGl bestaan voor de arbeidersklasse
zal krijgen,
Dat de ca.te.s t r opne b tnnen "t r aarn van het kapitalisme
stoeds groter ~ordt en dat willen
ze nist verrekkon van de honger,dat
wil zeggen
als klasse ondergaan, dan moeten zi j do fabriokon bc ac tc en en ze op gang
brengen voo-:: hun doel. Dan moeten ze de bourgeoisie
vorjagen,zo
uit hun
fabriekon
t7.'appen,ze doodschieten.Dan
moeten zij do politie,c1e
militai:re
politie,
tegen de bur gerwacrrten, togen het parloment ,bost:ri j don , Kox t omd 0
entwikkeling
van het kapi talisme dw i ng t de arboidersklasse
de gr ond
waarop de vakbevvoging en do poli tioko massaparti J staat, weg te halon.
NIac:,-::
daar togen verzet zich do vakbeweging en de politieke
partij en wel om die reden,dat
zij nu eenmaal aan Harikari
doe~,niet
zichzelf
oen bajonet door hun buik jagen.
In die strijd
dor arbe~ders
slaa~ de arbeiders
do mogelijkhedon
van he t georganiseorde
overleg kapot. Ze zi jn dan veel ve r de r dan de vakbeweging. De vakbeweging opgegroei t en get-::aint binnen !t r ae.m om bewegingen te beheersen,is
door die beweging zolf onder de voot gelopen.
MaaI' zi j probeert
er onde r xu i t te komen, hot go or-gani aeo r dc overleg
toch doo:r to zetton,dat
wil zeggen,de troepon der bourgeoisie
te hulp
roepen; of anders uitgedrukt
,zi j is geen orgaan meer der stri jde ndc arbeiders ..maz.r zij pr obe or t juist
deze te vernietigen
en haar apparaat
van het goorganiseerde
overleg er tegen over te stellen. Dat Lez-en ze in
de strijd
zien.Dus met andere woorden ze verliezen
wel oen illusie,winnen een zokorhoid.
Mac.r als men ee"(l jllusie
verliest,
hoof:
men gewonnen
aan inzicht.l~n
kan dus dan niet spreken van eon nederlaag
de-:: arbeider ak i.a s ao •
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zullen

vol cn pr oLota.r Lor s in oen dorgo l t jko s t r i ,j:-l vo L gevallon 'Zijn.
die strijd
gobourt och t er nog moer Dc ;j,Io8ide:,s i:îi~Yl3y.s
zr m
van hun loiders
on organisatie
beroofd. Ze s::a::..na.i.Lccn , ze moeton dus <zelf vc ohten. En wel zullen ze steeds maac wce r opm.ouw proboeren de zaak
uit handen te geven,of zich te latcn nemon,de p~a~tijk loert
jOJ~at je de
dingen zelf zal moet on doen. In on gedurende de kl.a asoris t r jd l082?t zj j
al zoo de productie
en d.i s t r Lbut ác zeLf be_oTen.Zij bovrijdt
z i ch zelf.
I/Jac·,rnu zullon volon zoggen, dat :~s toch wel con zoor e cnz i j d.ig
betoog. -.7ehobbon ook jui st hot omgckccr do ge zLon, De vakocwo gingon ~i jn
niet door do acbo i dor s zoLf , maa.r eloor de bourgooisie
vorn i.ot a go ,
En dat is ook inderdaad zoo.Dat wil zeggen,de bourgooisio
is de
arboiders
voor geweost.En wol daarom.Do hob2en gezien,dat
het wezenlijke
van de moderno arbeidersboweging
haar hervormend karakter
is.
rt1Ö.ardaar wasr de zo bowcg i ng proboerdo te horvormon en de bourgeoisie kon dit2C niet hObbon,daar sloeg zij do goorga~isoerdo
arbeidersboweging noor; .naar non haat nog niet do bewogi.ngen der arbeiders.
==aèr oen di:c.g is zeker. Het hervormende karakter
van deze bewegingen betekendo voor de arbeidersklasse
na den oorlog niots by~o:c.ders.
Heogstens reglementeerdo
zij nog don honger. Bij hot neerslaan
der bew g i ngon was dan ook nergens, maar dan ook nergens vorzet der az'bc i dcr s ,
In Oostenrijk
vochtcn do Schutzb1.mders,wol is waar dappc r maa.r
zij war er, in wczen niots anders dan de politie
der partijoEn
die besohermde zij.En dat heu partij-belang
soms helemaal niet mot het klassebelang
samen valt,blijkt
hieruit
dat deze partij-politio
juist
in 1927 tegen do
arbeiders
in Wenen optrad.En toen in 1933 Dolfuss die bewegingen neersloeg ~7aren het ook alleon do Sehutzbundors d i o streden, maar van ondora t eunLng bi j de arbeiders
wac gcon sprako.
Dit wil op zich zolf ook wcor n i o t zcggsn , dat de arbeiders
1:'1 die
vakbowogrng en politioke
partij,hen
niet zul.Lon vo i-dod i gcn ,
IntogendoeI· Er zijn nog vcLcn dio ook 110g het VadorLand vordedigen,r,ilaar de practijk
ontnuchtord
vco l.,
L.1
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OORLOGSVOORBEREIDING.Uät de Telograaf nemen VVG hot volgor..d.e over: Het A.:J.P.mcldt uit
Pittsbu:cg:
Hot Labor a t o.rLum van li'rodo::.?ik J.Oyer hoeft een ohcr.u ach product voortgebraeht,dat
in zijn u I twc r k i ng zoo vorwoc s t cnd is,dat
do uitvindor bang is om het op volle sterkto
te vcrvaardigo~.Do
uitvindor,wiens
al chimisteri j s Locrrt s een bi jwerk is, hooft orri go +arcn aan zi ji.1 ontdekking goarbeid en maakt or aanspraak op haar tot hot uiterste
te hob ~el~
vo.lmaakt a.angezLon het door marmo::',steon,hout,papier,metaal
en zelfs
staal hoon brandt.Het
gas,dat de chemische stof afgoeft
is dodolijk voor
meno Oi.1dier en-zoals
de ui tvindor zelf zegt-zes flesschen
Val" de vlooistof uit oon vliegtuig
boven Pittsburb
omlaaggeworpon zouden do stad verwooston.
hot pr ocvcn nomen met de n i cuwe stof maakue don hoor Oyer ten gevolge var.. c,o dampen ernstig
onwel.In zijn laboratorium
gaf hij oen demonstratie
voor (;_0 pers en liot da2.roij oen druppel van het govar.r l i j ko goed
op een nat; c handdoek vallen, --wlko onmiddeli jk t')t as vorb randdo , rtT/anneer
het op vollo sterkte
was gowcost 11) zei Oyer, n zou ik groote moeite hebben
gehad om to voor koncnj da.t het recht door de gr ond br anddc , ti
ç

- 5 Tot :.usvo:c::,o hoeft
vrees
voor de vo rwcc s t ccdo u i t.wc r k i ng van z i1j.n
o~tdokk~Dg ~e~ uitvi~der
weorhouden
do stof
op volle
sterkto
te brongon.
To zarncn m.e·!:;z i jn zoon is Oyer l1U bozig het pr opa.r aat voor om.'l.ogs~031oiTI1e~ vorde:::, te bereiden.
lUC z oovo r de Telegraaf
I~i j vr agori ons af, hoe vor de ~;8.rJ.,nzinwan
dO~G~
~avaQrlijkon
krankzi~nigo
door do bourgeoisio
zal uitgobuit
wordon
OYl~:,')e ho-;; mogelijk
is,dat
do arbo de r sk.l.a.asc van Pittsburg
zulk oon gova&:?:'lijt i::.cJ.ivicLU laat
vocr tbo s taan ,
Yiio
zo
dc doo
ng van do Tolegraaf
goed.
s t mor-kt
t do
'T~;IZO van oorlOG voeren
do bouz-goo i s i c roeds lang beven het hoofd is gegroeid)~o~ls
het foit
van do komonde oorlog
zolf nie~ mrer ~illokeurig
00 sI i st Yvo:::'Genkan, maan d·.;or do wiüst-WOt'0 on, waa.raan hot modorne kapi ta=,i smo or.dcz-ho vr gis,
G.o ve:::,sc::L.londo
bo'Langongr ocpon wor d t opgodronger:..Het 1:1 ·:'~ebc rr i j vcn gc s t okcr; kap i t as.L is lar-Gzaam aan zoo aa:"lgog~oeid dat hot winstpereontage
tegenover
doze tanitalon
te kloin
ie gowo:::'den. Da:1 kan 0:':' geer; nieuw kapi taal
rncor t.oo gcvoo gd Y!orc:.eJ::,(do kapi ta1e:1 kunnon n i c t mco r bc vcucn t vvo::dor:) en do produc t t e et2uE;:1.00rt.
Do crisis
d03t ~a~:, introde.Millioono~
arbeiders
?o:::'don op do
st:~è"at ~ogooid.. Do sti~sta2":1do
bcc;r i j ven slu:'pe~l gso:: pr oduoc mccr op en
.•••• (co ovo::2p:roductio
g:'ooit •.••••
Nu WOI'dt gotT8"cht dco:..- 00": ov:x: ,:1..0
he ol- 0 1;-.....n; 0 Cl••r ukkcn
ve n ho + 1'-0 nA'", spe l' 1- do J.J._.....
"~,,,,~
I""· '" . -.~~;.., ( o: bo ':-S
"'lr, a ,,> 0 i 1"1)
y~
__
t o vo r gr ot cn on z o cdocride het wins·tporco:-;:i:;o,go. to VGI'!:lC>?;C:'::I.
;'!et de enorme
kap i t a'Le n ochtor
gestokon
in hot produc'~:ioprocos
is diiJ biJ :l.ë:t'.:gona
n i e t vo.l doondo , Ei.1 dus wordt he; kap ; Ca2.l,:1.0 t bJ.:;,j. ·cal::.smo ~;od·;oi.l.gon) l~apitaal
te VOI'!'üotigen.Dit
wordt dan ook Ln "Vr cdo s t jd " cp gI'oo'so schaal
gc daan , (faillissomonten
van k.Lo i no ·OCCI.:;"}. jvo;i , opslurping
door ccnco r no ,
trust,kartols,van
de zwakkoro bedrijvon
.••••.
Niets
is vol~oo~do,ool1
o cc Lcg Doet i:'OI:U'C',vo::oë.enOIT.kapi taal
op r.i ouw rondabel
to C:'0011zi j::l c x'!
d i t gaa: ëca:: gopaa r d om gr otc vo Lk sma.aea r s mot de volgondo
achene Lo uzo ,
(domokratie,oor,rooht,e11z.)
aa11 ~ot vorstand
to brengen,dat
stervon
voor
hot vadc r Land 00~1 schono zaak is.
Dan olooit
nog oon industrie,n.l.do
oorlogsindustrie.
Dan Vlorten do "horen "ui tvinders
dag on nacht
om rOO1:1011 geld to
ve:.:éi.ionon.K"J. \Yij dia n i.o t s to ve r Ld e zo n ncbbcnj kunncn ons 10VOi.l on dat
van O1"lZOkinderen,
gc vcn ,
Kame r adcn , het
cy~1islYL(Y
van do bourgooisie
kont ggo n gr onzon ,
ITl haar
émroc-kbuis
0.0 pors,wordt
ons duidolijk
go mac..kt, op welke
w i j zc wij hot racos t af'docndoj go ga.s t kunnen wor don]
Do waanz m groeit .••••••
!
i;ïi j kunnen a.Ls rovolutionairon
n i o t ando r s doon, dan al tijd
er;
overal
onze ncdopr o'Lo t.ac i e r s op de e rn s t van do situatie
to w i j zon.
'Vi j moete n or.zo porsoonli
j ko invloed
aanwe ndon , wi j i:.lOOtODdoor
stri jdboroidheld
onze do er do parti jo n alisloido
klassol1goTloten,
aan zc ggon
dat; Yfij"wi~ als .na.e sa.j c;o oorlog
moct cn kcc r cn ,
E::_ wanno or do ze w i L bij do arboiders
voor handen is,da::
is er van
zolf ap.r c korid de 'vil, do wct t on van ho t ...
.ap i taJ. i arro) Wé.,2,:' aar; w i j a.l Lo.n onderhovig
zijn,to
brok8n
O~ ons oon lovonsgemoo~sota~
to vorevorenJdio
haar oigon, n Lcuwo e conorm scho wetton
stolt,
',-:rot ton '\J'ae-:rd001' 10o::'2-roeid,
ui t.bu; t ing , Op::;0~1.0VOn
z i jn , wetten
dio onkel berusten
op de a,rbo id van
allon,vocr
allen!!!
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- 6 Het r~atschappelijk

Zijn

Bepaalt

Het Bewustzijn.

Inderdaad;en
het bewustzijn,dus
m.a.wohet zich bewust te ZlJL als
mcns,in ons geval als proletarier,word;t;
niet bcpaaLd door de politicke
partij
of vakbeweging.Zoals
do mens v/e::'kolijk is,d.w.z.zoals
hij in zijn
bchoo t cn moet voor z Lcn , (dus zoals wi j, d.oor onze arbe idskre.cht te verkopon) ZO is hij en niet anders
In en door de plaats
hij bij hot productieprocos
innoemt,wordt
bopaald)hoo hij ovor do dingen om hom hoen donkt,dus ook over do monsen.
De produceoronde
mens,dat .is dus hij,die
voortdurend
in een geIDcenschap var; mensen loeft, vormt zi ch betrekkingen,
verbindingon
of vorhoudingen met dio andc r o moriscn ,
Zo ontstaat
uit do verkoop van zijn arboi~skracht,d~
vorhouding
uitbuitor-uitgebuitono;cn
ook
de
vorhouding
uitbuitor-vakbewoging
( of
l .
k
pO_lvle_e
pa~vlJ/'
Do ui tgobui teno a'r'bc i dor al-La sae begon zich to or-gan t scoz-cn in poli t ieke part i jcn , d i o ten doel hadden do ui tbui ting op te heffen en in
vakbc-vc g i ngon clie tha:1s reeds in het kap i talisme
stuk voor stuk n hot
aoc i a.i 'i amc zouden verwezonlijkoY'./" De vakbcwc g i ng zou den arbeiders
ho,
lot dragolijk
moeten maken en economisch tot eon eenheid smodon.
Kl de arbeiders
vormdon zich inderdaad machtige or gan i aa t i c s , en
ze lang hot mogelijk Yvas,dat de politieko
partij
en vakbewoging niets
kendor. doon",werden deze or gancr, vereonzelvigd
met het vooz-en van :Y.:lassenstrijd.En
e0n iedor die niot was georganiseerd,wcrd
practiseh
bosc;houwd als een ondorkruiper,ef
als do orga,nisatie
"iets boreikt
hadir
betitold
met de naam "klaploper 11.
Het is wel goed om dat eens to doen,dus om ZO in gedachto oen
sprong va.. 25 jaar terug te nemen en dan een dozgc Lt jke opvac t ng eens
te vergelijken
mot de huidigo opva t t i.ngon over klassenstri
jd , klaplopers
of onderkruipers.
Om in Nederland te "ol::"
j7en, or kan bi jna geen conflict
van beteekonis zijn of het verzet der arbeiders
tegen do heorschonie
kle.sse ontGta&t
meestal tegen do wil der leiders
der vakbowogi.ng en ('.0::' politieke
paz t i }.
En daar waar dezen a.ppa,:raten niet w i L'Lcn docn de axbo i dc r s ' t zelf.
Dat wordt zo Langzamer-hand in Nederland de gewoonte. Maar ook
:Ivord~. 't 0Jp deze wij~c:. tot _~n gew?ne orvaring
der a~~eidoI's-:.d.~t de vakocwog Lng n.iot meer voor,rrl8.<Xrpractls::::h tegen hen strlJdt;en
a.8JVde a rbeidors
zelf dus aangeweze~-zijn
op krachton die zij zelf bczitton,zolf
aan to weLden;in eon dergelljke
strijd
leren de arbeiders
dus hun eigen
krachten boheerseneKortom
d8 arbeiders
strijden
hun strijd
zelf.
Nu is dat ontwikkelingsproces
der zelfbevrijd.ing
van do arbeiders
OD doze wijze
gemakkelijk neergeschreven;
maar do practijk,~eert
ons,dat
9:1.t.. nLc t zo gemakkeli jk gaat .1.7ant de vakbewoging is een realo macht,
Vvèu2!' men rekening
mee moet houden. En nu kan de materioele
macht om do
vakbowcgï.ng wel Lndc r dae.d zo zijn,dat
zij practiseh
gesproken,tot
hl
haar vozels,mot
de staat
is vc rwo vcrr. o.L kan zij dus tot s-caaJtsorgalüsatie zijn vergroeid
en dus tor handhaving van haar zelf,do
wachtsmiddc Lc n van do staat te hulp roepen, ondanks dit alle s heeft z i, j nog steeds
een zeer groto invloed op do arbeidersboweging.En
de arbeiders
die nog
náar haar parolen luisteren,zijn
om do bliksom niet weinig.l"laar de arbe iders uit de vakbewoging staan in 't p'r oduo t i opr oco s
op dezelfde wijzo als do and.ere,niet
in de vakbewoging georganiseerde
ar'oo Ldor s ,
î
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Bij stakingon wanneer hun makke=s de ~.assenstrijd veeren,meeten
zij do fabriekspoorton in.Dan mooten zj.j ondorkru.i.ponen wor-don dcor
hun kameradon "ondcrkrutpors " genoemd, maar de modorno vakbeweging neemt
hen I'werkwilligen".Dan wordt I t posten van de stri jdende a.rboi.dc
r s,
voer de vakbeweging aangezien als "molest" en "terreur" uiteefenen ep de
u goorganiseorde arbeidersbeweging
".Dan heeft het deel der strijdende
arbeidors zich laten "opruien",door "communistische relletjcsmakers"~
Maar de "moderne 11 vakbeweging en de bladen der "arbeiderspers "
zijn in hun terminologie niet oens orgineel'ze doen niets anders dan de
gehole burgolijke vocabulaire(woordonstroom)afdraaien,die de bourgooisie reods gobruikte in haar strijd tegen de arbeidersbewoging,dus in
haar huidigo offieieele, gcpatenteoxdo vorm,~pkwam. .
En als later do arbejdors hun IIstrij<f verlorenllhebben,dan juichon
zij en slaan zieh,zoals lafaards altijd doen,wanneer zij door zwakto van
andorcn gewennen hobben, trotsch op do borst; dan schrijvon zij dat do
é.rboid.orsaan do "lokroep van hot eommunismo "goen gevolg hobbon gegovcn,
dat do arboidors"hun bezinning woor hebbon torug gokrcgon ",
En ale do georganiseordo arboiders die modogostrodon hobbon met
da nict-gcorganiscerden en or wordt ook door dio georganiseerde dan besloten om do staking op te goven,dan hoeft do vakbewoging haar afgesabbc Ldo terminologie al klaar on de koppen in de kranten vortolLon ons
"dat de moderne arbeidersbeweging ongoschokt staat als oen rots in de
branding".En dan is dezen strijd voor het apparaat afgolepen;dan kunnen
in~riges tusschon do horen onderling woor binnenkamors worCon voortgozot.
Maar voor de arbeidorsklasso is hot achtor do rug liggende niet
vergoton.Zeker,ook voor de vakbeweging niet.Zij zal nog shl"IJYOr,geraffincerde te werk gaan. Wlaarhoe sluwer en gcr-af'f Lnco.rdo zi j optreedt, de s
te echorpor wordt op den duur haar burgeli jke ;,::lasse-kar2.k-r.er.
De klassenstri jd is geen sluwe, goraf f Lncordo stri jd t us sohon twee
geweldige klassenoSteGds duidelijker zal de pla~ts van de vakbeweging
binnen deze maatschappij ervaren wordon en z2.1leren,dat zij,heewel int.rgorrtor,toeh een burgerli jk klassekarakter heeft goxro gori ,
En dit wordt veor de arbeiders een zo veelvuldige ervaring,dat zij
over klassebstrijd sprekende, tegolijk ook bedoold strijd. tegen de vakbeJ.iVo&~ Het zcLûhandc Lcrid optreden der arbeiders entstaan uit de n oodze.l;:elijkheid
om zelf te handelen,wordt op den duur eon dergolijk ervaringsfoit,tot men ft zelf to handolon zelf begint te propag~eren.
Haar propaganda is dan gerieht op ft zolf loidon der actios en
niet doer zich te laten leiden der organisaties. Haar strijd wordt dan
een strijd tegen 't leidersbeginsel.De overwinning der arbeidersklasse
vormt dan van deze wijze bezien,het stuksgewijze kapot slaan dor erg5.i.1isaties;en
't propageron daarvan zal zede worden,omdat ft noodzake:ijk is.Vroeger was ft propageren van ft vernietigen der organisaties
onacdol.tjk. 7ant ondoelmatig voor do k.Laa so;thans zal "t een zedeli jk
geood werden omdat 't doelr.~tig voor 't belang der klasse is.
En dit zedelijk gebod wordt niet geleerd,nog deer de greep,of
p8.J~tij,ofdeor welke eommunistische idee oo kj ho t belang van ft ver\Ullon
d.ë:'J3..rvan
is een maatschappeli jko eisch uit de arbeidersklasse ontstaan.
Zij komt daartee omdat h~ar maatschappelijk zijn anders is als
voer vijf en twintig jaar goleden.Het maatsehappolijk zijn bepaaltHx:gx
nog steeds het bewustzijn.
ä
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Naar oon bor i ch t van hot!lJU~.Handolsblad." van 11 Sopt. 135 wordt
Hcskou, 10 Soptomb~r (rout or },
Do "PTawda""hot comrruni at Ls oh par t jcr-gaan, zot do positio
van de
Sowjot-Unio ten aanz i.cn van hot Lt t Lf.aan a-Abc s syn i a conflict
ui toon.
l-1(~t els,d. voxk.l aar dj dat do U.S.S.R L1 hot conflict
slochts g~intIDessoord is voor zovool hot zijn weorklank vindt in Eu:::,opaGn het de botookc.n i s van I'~ëü:rè' als Eur opoe s chc factor
en pe i Lc r van de Status qup,
W,),:-t:?bijdo U.S.SeR.zich hoeft aange sl.ote nj zou kunnen verzwakken.
Hot b.l ad ze 1:;t ve r de r de wen ach t~ koe a to r cn , dat mochton de. onderhande Li nge n t~ GeIló vs z onde r rosultaat
blijvcn,hot
conflict
zich bop0rkt tot ee~ eonvoudige snelle militaire
demonst=atie van Italiö,die
in staat is aan het Itiliaanse
prestige
voldo.ning
te schcnkcn,zodat
do oplossing
van he t oonflict
wordt bo vor de r dj cri Italië
in s tae.t wordt
ge steld diro ot we dor zi jn pla - ts in Europa in te nc mcn, ti
gO:J.101d.:
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