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Theorie

en praktijk.-

De ontwikkeling
der maatschappi j, is een ontwikkeling
van tegenstelli~gen.Het
zijn de tegenstellingen
binnen een bepaalde nnatschappijvorm,in
ons geval het kapitalisme,welke
de krachten doet geboren worden,die haar
structuur
zullen veri1ietigen.Hetià
de tegenstelling
tusschen bourgeoisie
eJ proletariaat,tusschen
betaalde en onbetaalde arbeid~die
het proletariaat
st ec ds meer en meer dwingt haar klassenbelangen
zelf te verdedigen.In het opkomande kap i talisme organiseerde
het proletariaat
zich in
)01 i 1:iieko parti
jen en vakverennigingen. Deze pa::ti jen en vakverennigingen
rUG sten do belangen
van hen die zieh in haar organiseerden, behartigen. Dat
wil in ~ezen zeggen,dat
de leiders
der politieken
partijen
en vakvereenigingen den kl.a.s scn s t r I jd voe.r den s Hct waren de leiders
welke in de parlementrm voor de belangen van het proletariaat
opkwamen on togenwoordigzien
wc
di t zelfs nog s Hot waren de leiders
welke de stakingel1 loidden, zij waren het
d ie bij de boux gco Laä e op visite
kwamen,en overhandeldon hoe den "a t r i j d "
het best gevoerd zou kunnen worden.
Doae manier van 'Istrijdentl
dus (door middol van leiders)
was tijclons het op komondc kapitalisme,de
oenig mogelijke 011de eenigo ju.i s tc weg.
l\1Jc,ar
wat gistoron
nog juist
is,kan boden onjuist
zijn.Zoo is het
ook hior. Vroegor was hot juist Oi1dus zodolijk dat de Lc i dcr a don klassenstrijd
voorden,dat
onkelingen als vortegenwoordigers
der maaaaj do belangen
dior massa verdedigden, maar heden in het modorn gomonopo'Läscc rdo kapi talisme wat ongo voor zijn vorvolmaking vind in hot S-caatskapitalismo,is
het onjuist om door middel van leiders
to voohten on dus onzedelijk.
We moeten goed begrijpon,dat
wannce r do leiàors
den lIstrijdIl
voeren niot~!de massa strijdt,
dat wanneer do Lo t der s cvo r de maatschappelijke verschijnbelon
nadenken on hun tactiek
bepalon,de
massa niet nadenkt
en niet bepaald. Dat wannoer de leiders
der vakvereonigingon
over do gel don
boschi~ken,de
massa niet beschikt.Do
oorste voorwaardo voor dezen manier van
ltstri jde n Uis , dat do massa ideologisch
en o conomisch van de leidors
afhankolijk moet z Lj n s Evona.Ls een legor, zonder eon hooht gooentralisoorde
lcgorleiding,zonder
gonoraals en officieron,d.w.z.zondor
eon idoologisch
afhankelijke mas aa, ondenkbaar is,zoo
is ook don strijd
door middol van leiders
ondenkbaar,indion
niot evenoons do massa ideologiseh
van do loiders
afhankelijk
is.-
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Do leiders, voelen zich als de ve:r'lr)[-jSOl'Svan Ll2-G i:,ro10to,::-iê,J.,t
.•zi-i
zouden do or middel van hun jnt~lleot
het p:~O~8t2.:r:LE',2.,t ',ü t- het mee.tas t1'8kken en verlossenoZij,aJ.s
de tho!':3:'etici~sc"b:;:'f,\lCI,:.'C-:iÜ:ilé!,ls
de ö')kter,oe!J. I'8Cep:t;
welk de massa maar had op te. VO._g0Hl en hct f-;OC18.1].81rlG
ZO'.L een feit
zijn.
Deze LeLder sd i e eV0n2..1~;de bOl.U'beG:'.gj.epaI':Lsite8I'den on de onkunde
der massa, enkel t en alleen te staan kunnen 1ü j di.e onkunde van die .nas ea.,
deden dan ook geen enkele moei te om het KLASSElJBEWUSTZIJN
van het pI'oletaI' .i aa t te be vox dcxe:a, nee J integendeel
z i j rOrnden de ontwikkel r ng van het klasse~1bewustzijnJ zij waren nnl.niet
gebaat bij een bewust pr-o.Let a.r i aa t en
n.oeat en dan ook elke poging.,elke a c t Lvi t e t t der massa neerslaan.Hun positie
als leiders
dreigden n.l.door
de zelfactiviteit
der
masaa in gevaar te komen. De methode welke de leiders
gebruikten
om de zelfactiviteit
der massa te vor Larmmn ver ach i.L't in wezen niets van de methoden
der bO',lr'geois1.o: :.üj gebruikt en gebruikte
n.l.oveneens
de moest verfijnde
ké1pitalistiscno
ondornemingstactiek.Elk
een welke haar macht haar bezit,
(c'cat :.:Lj~'1de p3,:~tijen) in gevaar droigde t e brongen,zaJ. zij bestrijden
met é:.0zeJ.fde methoden als waarmee do eene kapitalist
den ander bestrijdt.
VaT~zelf sprekend dat de loiders,de
partijen
niet meer gingen
zien aIs middel tot het sOcialisme,maar
als doel.Evenals
het doel van de
k2cpitalist
is, om zooveel mogelijk winst te behalon,evenzoo
is het doel van
de leiders
om eon zoo groot mogelijke massa-partij
te be z i t t.e.n.om zoodoendo hun kapi talistisch
karakter en de van het proletariaat
vervreemde
bohoc f t.en, volledig
te kunnen bevredigen.
Doze manier van strijden
zien we zelfs heden door het prolota'r Lae.t nog gebruiken. In dozen tijd, in den tijd zooals w'ij hierbovon reods
schreven van het Staatskapitalismo,
staat de bcur gc oas.te ni.ct meer als
incUvidueele bezitter
tegenover het prolota:ciaat,maar
al.s kl.as se Het tijdperk van de vakstrijd,
van de onge bor ccp as t r ::cl, is voorbij. Hot prolotari.aa t vindt nu niet moer een deol, maar do hoelo bour goo i oi o a.Ls l:lc:.sao tegenover z i ch , Do vakvoroonigingen
z i j11 dan ook gcwordon -Got ver ï.cr.g st.ukkcn van
do staat, staatsorganen,
vor l ongatrukkcn van BoA.-Haar structuur
is dan ook van vol~{ol':"Cl1
Y.:ct.pitalistischo aard goworden en zij die meenen d2"-G
do vak·vel'ec·l1J.g:tngennog wel s-crijd',i2vpanen
kunnen zijn in handen van het proletarie,e,t"vian:1.ee:ï:' e:c mas.r ande re leiders
aan het hoofd zouden staan, vergissen
zioh deernig"Het zijn iet de Le i der n,
d:i_ede schuld zijn Van de oOlJ.tra--revol ut i ona i r e houding der vakvereenigingen, maar het is de st:ï:'uctü.ur der org8,nisatie
zelf. Wc m1eerme.nde huidise leiders
zou vervangen en er betere,:revolutionai:rc1ere
voor in de plaats
3011 stellen,
da:J. waren ook dezen "r evo.lutionairen
leiders 11 binnen een paar
)'12,2"no.('.n
net zoo ~ceformistisch als de vorige.Zij
die dit dus denken zien
de schijn voor hot wezen ac.n,
Zoo is het eveneens met hen ,die de eenheid der arbeidersklasse
z1.e1':,in een pé1rtij-eenheid,een
eenheid dus van bovenaf.De arbeiders
die
zoo denken zien niet in, dat zij een eenheid willen op de basis der verdeeldhe ieL Zi j willen eenhe id:;omdat de bourgeoi sie, gedwongen door haar posi tje in hot "Or-od'~ctieproces,het levenspeil
der ar-beLder s kl.a.ase moet verJo,gen 011 "de demol<xati-sche rechten1lsteeds
meer en meer aantast.Zij
zijn
~~ moet worden, maar k'unne n ZJ.C h geen andezich wel, bewust dat de klasse een
:re eonheid indenken,dan de eenheid der partijon.1~r naarw..ate de maatschappelijke
verhoudingen zich wijzigen,
zal het proletariaat
steeds meer en meer gedwongen worden,zelf
haar eigen
strijd
te leiden en zelf over de maatschappelijke
problemen na te denkon.
j
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- 3 W3.n?:180r
er een staking los breekt, dan zullen de vakvereenigingen
meer en lT.eGI'd8 zijde van de bourgeoisie
moeten kiezen en dus zoodoende
hst pr ol.et a.rLaat dwingen zelf handelend Op te treden.
Dit zelfoptreden
der klasse gaat natuurlijk
gepaard met vallen
en opat aan , S'ceeds zal de oude denk:wij ze, de nieuwere verdringen. De sleur"
cit~ tradi tie
zullen het pr o'le tur aa.t velen parten spelen. Steeds weer zal
hot proletariaat
in de vroegere fout vervallen,door
haar strijd
uit handen te geven.ln dit proces,waar
het proletaria3.t
zich bewust gaat worden
van haar plaats
in het p r oduc t i.ap'roce s vo.L't re k't zich een verandering
van
de denbvijze der arbeiders.
Vroegere opvattingen
worden vernietigt,anderen
worden geboren. Het is een langzaam riJpen naar hogere vormen van Y~assenstrijd.Een
hogere vorm daarom, omdat zij de manier van strijden
veel algemeene r , veel wijder stel t en omdat niet meer een vak of beroepsfront
gevormd wordt,maar een klassefront.
In de toekomst zullen dus niet meer de leiders
den klassenstrijd
voeren, maar de massa zelf. De l1".assazelf Zé:Ü handelend optreden en haar
eigen strijd
_zelf Le i de nj za j zal de krachten voortbrongÊm,w'elke
zij in bepaalde oogenblikken
nodig zal hebben en zichzelf
dus in do werkelijke
zin
des woords ~
bevrijden.
Dan zullen de woo.rde.n van Ka.rl.NTarx in vervulling gaan n.l.
.
DE BEVRIJDINGVANHET pROLETARIAAT
ZALHET WERKDERARBEIDERSZEL'FZIJN.
á
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Eenige kameraden zonden ons onderstaand
waaraan wi j gaarne willwn vobdoe n , -

manifest

ter

tsx
xx

Opname,

------------0------------OpENBRIEF AANDE COMMUNISTISCHE
pARTIJ HOL·LAND..• Wanneer" gij dezen open brief
ontvangt, dan kan den oorlog tusschen
Italie-Abessiniè
reeds een feit
zijn.Dat
dezen oorlog niet alleen tot
Italië-Abessinië
beperkt
zal blijven
.zal voor iedereen duidelijk
zijn.
Achter Italië" z a.l, zich zoo goed als zeker,Duitschland,Polen
scharen.
terwijl
achteI' Abessinië,Engeland,Amerika,België
en Nederlan~ zullen staan.
Het betekent
dus een strijd
tusschen twee kapitaalsgroepen.Het
is de rentaoiliteit
dezer kapitaalsgroepen
die het dwingt zijn afzetgebieden
te vergroten.Kunnen wij dus partij
trekken voor eon van dezen kapitaalsgroepen,
is het wel volkomen tot U doorgedrongen wat de leuze "handen af van Abessinië betekent.
Het betekent
dat gij U schaart aan de zijde van Engeland,Amerika,
enz.
Het betèekent
dat gij weer in dezelfde fout verval t,waarin
Wijnkoop reeds in 118 verviel,n.l.dat
het Engelsch-illnerikaé1nsche
Imperialisme
beter is dan het Duitsche.Gij
zegt nu reQds in wezen hetzelfde.
Het betekent
dat gij de stelling
van de Vijand staat in eigen land
losgelaten
hebt,en bent gaan geloven dat de bourgeoisie
dezelfde belangen
heeft dan het pr o'l.etal' iaat, n.l. de vrede.
Het be teken t dat gi j ge zamel ijk .met de tt eigen fI bour ge oi sie he t pr cl etariaat
zult oproepen om het Vaderland te verdedigen.
Het betekent
dat gij in plaats
klassens-crijd,de
kl a s senvr e.de wenstt
dat gij dus inplaats
van revolutionair,
contra-revolutionair
zijt geworden.

- 4 Het betent dat wanneer gij de parolen van U'iJ leiders
opvolgt>dat
gIJ hen die probeeren om den oorlog te verh:.nderen"als
cor..t:<:>a-revolutionairen neer moet schieten .•
Het betekent
in wezen dat g:ï..j niet de f1oDR.fhankelijkheiclllvan
Abessinië wil ve r dedi gen, lYJé1.1':1..T de nationale
economische Opbouwvan het Russische Staatskapitalisme.
Het be tekerrt dat gij al hoewel den mond vol van eenheid van actie"
juist degene bent, die de eenheid der arbeidersklasse
in den weg staat.
Dit zijn de f'e i.'te nj kamenade.n s De bourgeoisie
zal trachten, ook met
behu1p van jo'.;:rrp::t.7tij,ook al klinkt dat je misschien vreemd in de ooren,
ons als p.roLeta'r Laat eon oorlog in te jagen, voor haar imperialistische
bo Langeri ,
ErJ. ook Sowje-:;-Rusland,eens
het land der r evo'Lu'tLe nu het land der
contra-revolutier,zal
zijn p.l.aat s innomen,niet
aan de zijde van het wer'eldpl'oletariaat"mac::.r
aan de zijde van het wereldkapitalisme.
Daar om,kameraden, bedanken wi j als links-revolutionaireri
met een
partij
als cUe der C.p.H. samen te werken om den oorlog te verhinderen,
want als wij samen zoude n werken, zouden ook wij ons schuldig maken aan
ci3D komenden masS2.moordoj

VOORONSSTAATDENVIJANDNOGSTEFDSIN EIGEN LANDV!
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Verraad! ! I ! ! I 1 !
Wannoer wij alzoo de verschillenden
dagbladen doorlezen o.a. Het
VOlk,De Tribune,Do Courant,er..z,ê.an b'l j kt ons duidelijk
de Ncy"t::'onaleophitsing
welke langs dezen weg cndor de a::t.':Jeió.oI'sgcb.rach t worclt ..Het "en t gs t revolutionaire
n dagblad her.f t zijn
be ruch te zwaai genomen,gelijk
in '14 de S.D.A.p.deed.Zij
schrijft
rr. L, in haa.r bl ad van
3 Octobet !35,dat we moeten vachten voor de nationale
onafhankelijkheid
van ons volk.
Ook de brochure welke door de C.p.H.is uitgegeven
getitled
"VoLk
en Vaderland in Na.zLhand." achr i jf t Let tc r.Li j k l'Ho t fascisme moet verslagen wordenlrJlsluit
de rijen van het volksfront
tegen het fasoismell•lIOp
de
bres voor de nationale
onaf hankoLà j khe Ld van ons vo.lk l' Met andere woorden betekent
dat:arbeiders,pxoleten,maak
je klanr,om voor de hollandsche
bou:rgeoisie naar de grenzen te trekken.
Deze dingen behoren gezegd te worden, omdat we op het oogenblik voor
het feit
zijn gop.laa t s t j da t Italiö'Abessiniè' binnengerukt
is om de "BESCHAVlJ'JG"
daar te brengen.
I-c'J..lië moet terwille
van de rentabiliteit
van haar kapita2.1,expansiegebied hebben, en daarom moeten die "onbe schaaf de II negers maar weer
door de bosoho,ving brengende bourgeoisie
uitgezogen worden,tot
op het gebeente toeoDuizenden jonge kerels van Italië
worden daarvoor naar het slaohtveld gevoerd.De pers,radio,theaters,bioscopen,kerken
en partijen"hebben
in de afgelopen maanden een grootscheepsohe
car~agne gevoord,om het intorbationale
proletariaat,in
een oorlogsroes
te brongen.
En in Holland? Bij voorbaat wordt er door de ko,pitalistioche
en
door don partijporsen,al
gehitst,tegon
Italiö· en v ocn: Abe.ssiniöJv'Jat voortvloeit uit de economische belangen VQ,l1 Ho.lLandj wcLke parollol
Loopt mot
dat van Engeland,Amorika en andere Lmper La.lLtrtLache rovers.
ó

/

- 5 Waarom kameraden deze herhaling van t14 ? Omdat het kapitalistische
be dr jf al e ve n niet meer kan teren op de huidige verhoudingen!
Omdat het koloniaal bezit van de imperialistische
landen, gevaar
loopt,door andere :rove:rsingepikt te worden,en zoodoende hun uitbuitingsmogelijkheden kleiner wordt.
He t is voo:r de Hollandsche Bou:rge oä af.e een Le veriakwe s t te ,al s N ederlandsch-Indië wegge stolen wordt door eon van de nabuu:r-staten.
Ons kan het niks ve:rdomrren,wie er in Abessinië heerscht,want de ui~buiting is e:r niet minde:r d:ragelijk door,ja,mis.schien nog wel er ger ,
Daa:rom,kameraden,als we zien dat er door de partij-fanatisi$
,allerlei soorten laste:r en insinuaties gebruikt worden,om onde:r de feiten vandaan te komen,dan moeten we ook daa:raan constatecren dat het gebrek
aan
inzicht hun ontb:reekt,een van de grondpeile:rs zijn,waa:r het tegenwoo:rdigen
pa:rtijenstelsel op rust.Want,niet
zij (de a:rbeide:rs),bepalen wat de massa
wil,maar de leiàe:rs ! """""""
denken"""".
Omdat het klasseninzicht
hun ontbreekt, moeten zij wel alles napraten wat de leide:rs hun ingeven en voo:rkauwen.
Alleen dan,als het p:roletariaat het klasseninzicht
heeft eigen
ge~kt,dan
gaan we al dezen dingen van uit een andere g0zichtshoek bekijken s Dan worden ons alle dingèn, (welke ons altijd voor moe l i j k voo:('gehouden zijn)veel duidelijker,we
zien ze dan meer v'n uit een klasscnstandpunt, omdat we geen inzicht meor van de leiders ontvangen, moeten we dgn
de maatschappelijke
verhoudingen
,de dingen anders bekiJken als voorheen.
Daarom is het nu niet den weg om te zeggen,wij sta~n op de bres
voor de nationale onafhankelijkheid
van ons vOlk,dat is verraad plegen
tegnover het inte:rnationale prcleta:riaat,want we zijn geen nationalisten.
We moeten dan nu zeggen, we zi jn voor de algeheele omverwerping,
en ve:rnietiging,van de bestaande orde met alles wat deze orde ~anhangt.
We zijn niet voo:rflAbessiniefl maar tegen elke oorlog onder welk
mom ook. Ben je voor Abessinië,dan ben je ook voor hen die achter Abessinië staan,en dat zijnEngeland en Amerika.
Den oorlog kan en moet verhindert wo:rden,door de algemeen~ werkstaking! !III
De oorlog KAN verhindert worden"als we verhinderen de levensmiddelen en wape~t:ransporten,zoowel
als in binnen en buitenland.
Wol te verstaan dat het Russische proletariao.,t da.:'..rbij
inbegrepen is,en niet door middel van de derde inte:rnationale,de weigering van
de engelsche loerarbeiders
verhee:rlijken,en achteraf toch zelf graan,
petruleum,hout,steenkool,leveren.
We moeten ons daarom niet richten tot de de een of andere partijleiding,om samenwe:rking,welke bij voo:rb~at zich Ü inschakeld heb in het
nationale kamp.
Maa:r we moeten ons :richten tot het inte:rnationale p:roletaria~t,
en ze zeggen dat zij dlleen de voo:rtb:rengers zijn van de productiemiddenu ddo.l cn l !
We moeten hun zeggen dat zij h0t in hun macht hebben,om de geheë e uitbui tende kliek weg te vag~l}!!
Zij, het proletaria talleen
kan en moet de b~v:rijding van do arbeidersklasse bewekstelliggen! !!I
Daarom,proleta:riers,alle:r landen vereenigt U !!I!
ä
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- 6Is theoretisehe

scholing

noodzakelijk

na~st

do practische

klass&n-

strijd?
Als men zoo dagelijks
in contact komt met kameraden van verschillende richtingen,komt
men tot de ontdekking dat in het algemeen de opvatting bc s t arvt j dz.t het wel goed is den strijd
tegen het kapitalistische
systeem te voeren, maar dat dit alleen ~~r kan gebeuren doormiddel van een
goed georganiseerde
partij.
W2..tbetekent
dat in wezen?De ui tschakeling
van
persoonlijke
inzichten. Dit beteekent
dat in de practijk
(in theorie
zegt
men na't uur Lá j k dat het anders is)(le partijen
een bcpar.Ldc tactiek
uitvoeren
die niet altijd
in het proletariac.,t
leeft
8,ls wor ke'l j ke noodz a..kelijkheid,
maar toch uitgedragen
wordt, omdat die partijen
het als een politieke
noodzakelijkheid
achten.Op dwe noodzakelijkheid
komen VoJO nog terug.
Doordat het prolet8,riaat
in grote lijnen
nog denkt dat de partijen het wel voor haar kl<:ar kunnen spele~, gebeurt he t , dat ze de geheele leiding in handen leggen van een paar handige kopstukken,die
door hun demr..gogische handelingen
en voor de gemiddelde ::.rbeider niet E:ütijd begrijpelijke
t0al,een
algehecle
overmacht op ze hebbenoDie overmacht bezitten
ze niet
alleen omdat zeilde geestelijke
mo;erderellvan het p r o'Lotn.r Lact zijn,n12.C'_rook
en wel hoofdzakelijk
omdat ze p2..rtijleiders
zijn.Het
is de structuur
der
partijen
en vakvereenigingen
welke het mogelijk,ja
zelfs nOodzakelijk maakt
dat de leiders
de eeonomische en politieke
macht bo z i t t cn s äac.r dat neemt
niet weg dat de leiders
vaak dool' een p8,ar sehonen welgekozen woor dcnj naar
een prachtig
voorbee:kd van "M2.rxll,bijv.waarvan
de arbeiders
het diepere wezen niet kunnen begrijpen,doordat
ze daarvoor het werkelijko
inzicht
missen
den arbeidors
te suggereeren.
Daar door komt hot dat ze volgzaam de "Lc èder a " a.cht orna lopen,
door dik on dun,door misleiding
en bedrog. Men la2-t voor zieh denkon,door
menschen die zich moeito getroost
hebben te ontwikkelen on daarom in dienst
del' partijon
in staat zijn,aan
do al'beiders
hun wil op to loggen.
Straks sturen ze de arboiders
der geheele wereld don oorlog in,
met vlammende leuzen zooals:"handen
af van Abossinië"!!lIOp
voor do verdediging van ONZE
(1) ONAFHANKELIJKHEID!
Nationale bc Langcn gaan boven na't i ona ;
1e vorsehillilen! IVoor onze Nationale verdediging,enzl
'INezullen mar.r aoh te rwcge laten,wie
dat zooal hoeft uitgeroepen,
maar een goed opmerker weet wel uit welke kampen dat zcoa.l komt.Terwijl cis mon er juist over kan oordelen
het blijkt
te zijn
oen verdediging
van de felste
tegenstanders
der arbeiders,de
kapitaalsgroepen. Het is de voorkeur geven goven V2,nde ecne kap tc.alsgroep boven de
andere. De leuze 1 iever te ve chten voor do onderdrukking onder de "eigen 11 Nationale
groep,dan onder die anderen.
á

á

Dat die partijen
zoo moeten handelen komt omdat ze niet ar bc i den
in ' t belang der proletaren,maar
a.Ll.es Laa t gebeuron in 't belang der p2,rtij ten koste van wien da.n ook.
Hoe kunnen we dan onderscheiden,wat
voor het proletariaat
de
juiste weg is?Dac..r zullen we zelf over moeten denken, zelf de problemen
moeten ondc r zoc kon, zoodat men ons geen "soci<:lisme" of "Communisme"vo or
kan houden wat in werkelijkhied
stc..,:.,tslmpitalisme blijkt
te zijn..
~.'Te zullen
toeh eerst moeten wotc.n vmt VJO bo st r jdonj opda't we als
bestrijden
opdat we als He het vernietigd
hebben,er niet W2,t anders voor
in de plaC'_ts stellen, iets wat uiterlijk
wat anders schijnt
maar in wer keLd jc
heid hetzelfde
of missehien nog erger is.ä
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Als we eon e~nstige tot nu toe nog niet uit terooien ziekte willen
bestrijden,zw.len we toch eerst moeten weten wat de kiem of de oorzaak is
d~n te zien of er een middel is tel'bestrijding,zoo ja dan kan men het alli1wenden. Zoo ~,at het ook met het bestrijden van het kapitalisme.Eerst zullen we het we zenj he t karakter moeten kennen en weten Op welke nanä er het
ons arbeiders onderdrukt om er dan daarna stelling tegenover te nemenj he t
te bestrijden,vernietigen,en er dan iets wezenli,..llianders voor in de
plaats stellen,zoo,dat ons niet hetzelfde overkomt als onze kame~aden in
IIRuslandIten "Du i tschland ti die op de zelfde wi jze worden onderdrukt en
ui tgebui t al s \Vij,met het argument en de leuze, dat het is voor de socialistische Opbouw.
Maar dat ko st veel zeer veel moe Lbe Da t beteekent niet, (zooals wel
eens geuit is)dat men zich alleen maar Opsluiten moet in een studeorvertrek, doch de verkregen kennis "G.i
t druag t , dac.r waal' p r ol.e tiar ä.ez-s zich te
samen vinden. Daarom tracht eerst iets te weten te korren van het onderdrukkingssysteem.Zet daardoor tegenover de eenige mGnier wa~rdoor we het
kunnen vernietigen en hoe we dan de nieuwe maatschappij op goede grondslagen zouden kunnen vestigen.
Dan zullen we tot de ontdekking komen,dat het niet de partijen
kunnen zijn,die ons tot de overwinning kunnen voeren,maar dat het het werk
moet zijn van de arbeiders zelf, in hun bedrijfsorganisaties en arbeidersraden.Dat kan niet anders zijn,dan dat wij,arbeiders,de leiding der productie zelf in handen nemen,zoodat we zooals Karl.Marx zegt krijgen,de
associatie van vrije en gelijke producenten.
Dan kmnnen we aBS bewuste,klaardenkenden arbeiders vechten voor een
betere toekomst.We nodigen daarom onze kameraden uit om groepen te vormen
en zelfstandig problemen die betrekking hebben Op de klassenstrijd te bespreken,zoodat de arbeidersklassa een geesteskracht ontwikkelt,waarop de
bourgeoisie in de korne.ndeklassengevechten te pletter zal lopen.v
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Overgenomen uit "De A:rbeidersraadll

door Herman Gorter.-

Uit iedre werkplaats éé~~organisatie,
~Uit elke organisatie.een Raad,
Éen Raad uit de o;~anen elker natie,
·Uit alle raden een gemeene Raad.
Dat is dtorganisatie van den arbeid
Die overwinnen zal het kapitaal,
Dit is d10rganisatie die in waarheid
Hen meesters van de ac.rde maken zal.
In.deze organisatie komen zij zelve,
Dlarbeiders,ieder Van hen,tot hun kracht,
Hiermee kunnen zij 't graf van ieder delven,
Die de tirannie heeft of na~r ze tracht.
Zij allen samen vormen de gewelven,
Die zelf zijn,en wae.rop berust,hun ma.cht ,
Die economische en politieke rqden
Zijn werktuigen der harde evolutie,
Zoolang de historie vrac.gt nog niet nc.a.rdaden
Van het geweld der hoog' revolutie~
Maar zoodra zij d1arbeiders roept tot daden
Der gewelddadige revólutie,
En wegwerpt als eGn vod dtevolutie~
Da.n zijn de organen weGr de Arbeidersra.den.
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Zij maken dtarbeidersorganisa.t~~
In de werkplaatsen,en hen tot eGn natie,
In de dagen der harde evólutie,
Zij maken zich zelf tot het afdoend wapen,
Dat d'arbeiders sleohts hebben ~Op texapen,
.
In de dagen der trotsche revolutle.-----------0 --------------

