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KLASSENSTRIJD OF?
In onze voroige discuseieorga,nen hebben we verschillende artike-

len aÎgGt1:!:~ukt,waar de onbr uä kbaar der politieke parti jen en vakvereeniginge n
in getr a ch t io aan te toonerr.Daar d.it tot nu toe hoofdzakelijk van de the-
oretische kan t :La gebeurd, willen we dit probleem nu eens van de andere
kant be.l Lch'te nc Hce voltrekt zich het ·oroces der zelfwerkzaalT.heid van het
proletariaa.t in de praktijk.Nemen we als voorbeeld Krommenie.

Het was 't vor i.ge jaar in Augustua dat de directie van de blik-
fabrieken te Krorr~e~ie loonsverlaging voor haar personeel had aangekondigd.
De Loonen bedroogen 53 en 56 ct per uur, zij zouden tot 45 ct per uur te rug-
gebracht worden. Van het gehecle personeel." be at aando uit ongeveer 700 sta-
kende nj waren slechts 80 in het N.V.V. en 12 in het NeA~S. gcor gam se orrï ,

Den georganiseerden arbo iders gingen al s "goeden ti Leden naar hun
vakverecniging en ver zochten don heeren Le ä der s te mogen sprek'3n, over de ze
kwestie.Dezen leiders gingen dan ook direct met de di':(ë··otie over de zaak
onder handc Len en he t re sul tiaa t was verbl uffend.~.L1. f.l§..!.:7.d~j1. n.l .•QgE. f..:3uil.ch-
achtigo overwinning behaald, zij wisten evenals alt~.jd vezbc te r t ngen voor de
ar be idez a te bereiken,n.l.dat de Loonen niet tot 45 maar tot 50 on :33 ct
per uur verlaagd zouden worden. Ondanks di t J::.'G sul taD.t lf y:'';i~Grd~Yl de ar be i-
der s dit voorstel en gä.ngenydoor da t de directie do Loon sve r Lagü.ng on ont-
slag van een aantal ar be i dcr s dccr voer de, spontaan in staki~g, sleohts en.ke-
Len werden onderkruipers.

Zij gingen dus over dG hoofden der :Leiders hoen in staking en
kozen hun eigen stakingsleiding,die ioder aanbod van welke organisatie
dan ook,weigerden te aanvaarden. Zoo bood het N.A.So o.a. aan,een steunac-
tie op touw te zetten, als men de hulp van de R. V.O. en andere "Los s taa.nde "
organisaties zou weigeren. Dit voorstel werd afgewezen.

De RoV.O. belegde een vergadering met als spreker L.de.Visser,
welke niet doorging,omdat de stakingsleiding eon manifest uitgaf,waarin
bekend werd gemaakt, dat deze vergadering niet door de staki:1gsleiding
maar door de R. V.O. uä t ge schr even was.
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Tevens deed zich een tot nu toe vreemd verschijnsel voor,n.l.dat de

dire ctie en de ri jksbemiddeJ_aar gingen ondexhande.Len , toen zi j zagen d at
do stakers de vakve:recnigingon vol komsn negt~eI'6.6n s lEe·: de l!.Q):...f gekoae.n
stakingsleiding.Dat de st:3.kingsleiding indG~'dae.d 01:.:iC:l,nks geknoei de r di-
verse or gam aa.t te s haar 2;clÎs"t,ancligheid VJist te bS~::l::'C3n~blj.j·Kt ·I.li·~:10t
volgende overduidelijk. In een briei,welke aan do djl'.3otj.e g:;zc:J.dGi.':1. Z0U
wcr denj Leaen we naast de "eischen : Zij de a:'b8~~dc1.'8L'2.k:E'il ij er op.ncxkzcam
Op, dat ons stakingscomi te, ge.ko zen ui t het gol:c.'loJ.sp:31.'acneo'L de e en.i ge Ül-
stantie is bevoegd en gez e ohtLgd om namens het D'J:::SODE-\s1 0'0 te t:;.'eden en
bindende ovc:reenkomsten af te sIn:. ten. J -

Eventueele overeenkori1sten r:1O tandere a rrst arrt ie El kunnen door de sta-
kers nimmer bindend en voor hen duo van gO'~~~l w'a::-l,"-'c,-o zi jn .•

Door de at ak Lngsû e Lding w'f;~~d8j').te7ol1s de V(,lgs:;'lde schriftelijke
e ischen aan de dire ctie OIT-3Z'llé::ti1.dj.gd :

Ie Handhaving van de oude lOGIJ.Teg<:üü1gtot minstens Juli T35.
2e Her zäen tng van de Loorir egel ä ng VOOJ: eenige mcf f c'l aar a in dien

zin, dat hun loon van 45 ct per uur weer op 50 ct per UUJ:' zou worden ge-
bl.'acht.

3e Doorbetaling van de stakingsuren.
4e Een vaste loonregeling en stipte doorvoering daarvan voor het

meLs je spe.r aonec'L,
5e Geen rakunen maa tcege l en "!1egenstakenden arbeiders en arbeidstells

on hen die hun ondersteuneno-
De vakbol1zen ziende dat het ove::-:bodige der vakvereenigingen teveel

gedemonstreerd zou worden,sloten zich toen bij de staking aan,waardoor dus
do gc or gan t se orrien gesteund wer den ,

Het Velk schroef hierover het volgende : "Directie schond afspraken lt.

Wij gaan achtor de staking staan want U hebt de afspraak gebroken. Nu eische::';
wij j.ntrekLing van alle reeds ingevoerde en aangekondigde loonsverlagingen
voor alle be dr î jven, n.l. te Delft, Hille gor sberg, Kr ommenae , Utre ch t ,Weosp ,

Tevens wez den door de Moderne, Christelijke en Katholieke bonden
vergaderingen be Legdj waa.rän tot uiting kwam.de.t nu de -1l(::"kv8~coenigL.1.gen
achter de staking stonden, de leiding in handen VB,!1 de bOTld,sbostuiXCds!'s
moest zi jn en dat p oaten aan do fabriekspoo:i:' ten oiTorb:::)(ügwas ~-

De cUrectie en de rijksl')emi.dCLele..e,!'Do Vl'ies v(rb!:'e"ken teen de vak -
veroenigingen zich aehter de staki:n.g stold.en, elk "ie:rde:r C01J.-'G9..C·c, ll:('."'::i de
e :i. gen stakingsleiding •Zi j wenschten enkel t Yl1si.;0.e vaxcc nson Ve~?d8:.r tG on-
der handc Lcn s Dezen aanvaa.cden v:JlgoYls het V81'Stl'C.l<::t8 cc,(~:~p.illiqi.:,o~!tir p rirJ-
cipe de voorstellen der directiollal:lk misvf'~c::>~d.~1(lnlc'28~; 1j()!l ko s Le van
alles uit den weg geruimd worden ,

De vakvor ee m gmgen eischt:e::1 dus ds LeLd.ing Op"om 2;oodoo:.-:d.ede sta-
king zoo spoedig mogelijk den nok e:::<1 te cJ.::·d,3.:i.(el1~

Dit bI i jkt ook vol komen dl:: i. del. J. jk uit devolgen6.e t-ylT8emani f e sten
door de Alg.Ned.r:Ietaalbewerkers·o.afd.D6lft en de NedQR"ILNI8taal"o$workersb.
Delft ui tgegeven manifesten naar aarfl eLding van het losbreken van een soli-
dar i te i t s stal:ing aan de bl Lkf'ab.rLekeri ie Delf t aDe inhoud der manife sten
was he t vol gendc :

Algemeene Neder Land.sche liJletaalbewerkersbond.Afd. Delft.
Nedez-Landache RoK.Metaalbewerker sbond. Delft.

Kamerade:::1.
00 de Donderdag 6 Septogehouden gecombineerde vergadering is U be-

kend gOiYèald"da,t Vrijdag 7 sept.met de leden te Krommenie gecombineerd
ver gadcxd zou wo:r:doneDevergadering heeft hedenmorgen plaats genad..waar
mot ove,::groote m081~de:rheid van stemmen hot voorstel eorst de arbeid te
her vateen, dan met do clire ctie te onderhandelen, is aanvaard.-
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Hieruit blijkt duaj da t de leden te Krommenie het .Q1l..ver§ntwoorde-

~Jj"t~~van hun daad hebben ingezien en zich weer achter de leiding van de
(j:C'~:,:"nisatiebestt::.urders hebben geplaatst.De z.g.!l.:.~),l..<i~ stê:..~LI).gs1eiding'
1-.~ :~l!:.9:i t .QQ;Q;~l-.iQ.t llil ~J~Q_~~l_l~itt@'§9h9-k~}.,9:.~1{!2..I:g2Jl §n .-t}:8~Cjlt thans in
s!.:~~flS?~'-l.Q,nlaa t S011 h\:'TI orrverun t:'\'lToo:rc.\el i J' ke \rli8rk do :)1' ;:'0 voe~L'd ~ë kri :ig~n.o m---~ _..~..-..- - .. J_____ ,L'''_l •__.......L..:._._ .•_..... ..L.I. .".

de aj.'l)eider s in Krommanä.e te dce n gel ooven , dat di"ti confli ct; zich heeft
ui tgGbreid" ~ok over de andere ondernemingGn.},i:l,ifLs.._2.:.~:i·~gcl8,gD2Qft ~ .g:roen
Yêdl 18 ~rb~ld~rs het .9~ral2.j?!oQ!'Î@lijke Y§'l1 hg~ ,Ç;_~..22:. l-..DF5-~K.-;'C-:l: ~Q is Md!.
de ar be ä d gegaan '(dus gaan onder'kr uäperi, onzer zj. jd,"3). Morc,s:;:::'\i0S:::'s taan nog
slechts 47 Uwer buiten de f abz i ek Vi"2"aror~derheel wat jOl1gG:'lS~

Vriend~n trekt hieruit Uw lessen"komt tot bezinning voor het te
laat is, heden kunt &i .9&.. §..•~l;?9J:.ii11.Q..12;. hQ),'Yê,ttg.n",-oet gi j di t; niet, dan komt
de ver der e verantwoording VOO:L' UW zelf ~Nog is het ni.et te laat .•Heden kunt
gij de arbeid nog he rvatrteri.worüt dit echter geweigsrd,dan zult gij de
lasten, die hierui t voortvloeien hebben te dr-agen, van de zi jdG van de or-
ganisatie hebt gij absoluut geen at euc te verwacn t.cn .•

, Makkers komt tot bezinning,~2-.k;t_ .Q. ~.J~ }"an dezen Communi.s ti.a che
hexrleschappers,wiens eenige doel, is,dG ar bc ide r a in de ellende te stoo-
ten tot meedere glorie van hun leiderssohijn. .

Voor de samenwerkende bonden.

Algemeene Nederlandsche nretaalbewerkexsbond.Afd.Delft.
Nederlandsche R.K.Metaalbewerkersbond.Delft.

Aan de leden werkzaam aan de blikfabxieken.Afd.Delft.

W.M.
In een ondoordacht oogenblik hebt gij U laten vexleiden,doox de z.g.n.

wilde stakingsleiding om den axbeid neer te leggen,txotsch het advies,
dat de samenwerkende bonden op de vergadering van Donderdag 6 sept.hebben
gegevene Wij hebben op de vergadering de leden gewaarschuwd zich niet in
een avontuux te begeven, daar wij geen wilde staking erkennen en er dus
ook geen verantwoording voor aanvaardGn"ook niet op financieel gebied.

De leiders van deze staking worden dool' geen Gene instantie Grkend"
terwijl het toch voldoende bekend kan worden geacht,dat het de ze Communis-
tische herriemakexs enkel en alleen om te doen is.Onrust en tweedracht in
de zcnv de arbeiders tegen de cr ganá sa t ä obc s tuur der s opzotte::::l,is hun par oo'l ,
het conflict te Krommenie heeft dat weer voer de zooveolsto r:v:.al bowozen ,

Thans wil men trachten ook Delft in dezon chaos te betreLkon,doch wij
waarschuwen onze leden hiGraan geen gehoor te geven,daar ons dit conflict
koud laat en financieelG steun niet zal worden vorstrekt~

Zij die zich in ~ o:çdog;rdq"cl1t9C'RE?l"1,.1Jlikhobben la_~cn yGrleldo::::l,hei
werk geor te loggen, "aden :!:LU tc:1}, .§j;8~r.kste ~ y.e ar be id, }!oor 'GG h~.l:.y:.§j!,:Ge.:g.,
daar finanoieole stoull., §..chteI'wGg.3 bl i. j ft.

Voor de samenwerkGnde bonden.-
C.F. Tiolenbur g,,-

Kommontair op dezen manifestGn is ons inzienq overbodig.
De staking was dan ook als Gen objoot,als een prooi te beschouwen,

waarop verschillende roofdieren hun klauw proboerden te slaan"Rot was het
N.A.S.wat de R.V.O.boschuldigc1G on de R.V.O.weer het N.V.V.en omgekeerd,
van klassonverraad."De los van allo politioke partijenltstaande R.V.O.
scholrd op de vakvoreenigingon, omdat zij in troobGl watex vischten, strijd-
brekers waren,onz.
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De critiok kan Lnder daad juist zij:l,r:12ilj~ s t r eof t de ?V"Oonlet even-

als de Syndicalisten naar hot be z ',t den.' r2,j,:'.'eroGni/:;:,Yl['6;,l)c1ito8,13 do CoP.Hq
R.S.A.p.,S.D.A.P.wolko streven naac part::"~':'1:>:~'r.2JhrL'-:'. .

Is de structucr der R. V.O.nlet pre\Jü">s goli,:ik aan, di,c dor vakvereeni-
gingen,is de R. V..O.niet eon i!lstrumont in hande n van 1!6.eoenigst revoluti-
onaire partij",wat b:'ou\"J'ens in de 'l':ribLLi'lElvan 27-12--32 zelf wordt erkend.
Wolezen dan ook :f.lE pARTIJ MOETDOORMIDDELVANDER. V.O.LEIDING (niet
inzicht, onzor zi jds J GEVENAA_ DE ECONOMISCHESTRIJD DERARBEIDERS.Trouwens
als de R. V.O. werkolijk een Dmsstaando organisatie was,waarom mooten dan
de besluiton op congressen dor C.p.H. 27-12-32 genomen worden.We zien dus
dat de R, V.O. evenals het NoA.S" om maar niet te spreken over hot N.V.V.' er
naar moet stroven leiding te geven in elke vorm van eoonomische strijd,wat
dan na tuur Lä jk met zich brengt,deze~ in to darnre n en te vcrmoorden.

Dit Lndamme.nen veemocrden der s ta.kinge.n vloeit niot voort uit de
karakter oigenschappen der leiders,r~r is een gevolg van de positie der
vakveroenigingen in het huidige tijdperk.Hot is juist de organisatievorm,
welke hot onmogelijk maakt ,om de vakveroonigingen te revolutionairiseoren.
Het is de verhouding r.~ssa e~ leiders die dit belet.

Want de massa is ideologisoh afha!lkelijk van de leiders.De leiders
zullen bepalen of er wel of nre t ges tc.ak t zal mogen worden, zi j zul.Leri be-
palen wanneer het een geoorloofde of geon gooorLoof de staking is. Zij bepa-
len wanneer het proletariaat wild staakt en wanneer niet.Kortom zij bevelen
en de massa voert uit.

Maar wanneer in het hicrboven geschilderde conflict de massa zelf
buiten de leiders or.l,te~en de wil van de Letder s in,in strijd gaaru dan vin-
den ze,zooals ook in dit geval,de leiders tegenover zich~Totdat op oen be-
paald momont de vakvereenigingon zich solidairiseeren en zich bij de sta-
king aansluiten,allcen met het kennolijke doel om haar to vcr moordonj zooaj s
ook in boven genoomd geval.

Daarom zal het proletariaat steeds meer gaan i!lzien dat de vakver-
eenigingen geen iX:strijdwapenon meer zijn van het pr or.ctar i.aa tj maar van haar
doodsvijand de bourgeoisie.Bij elke komende klassebotsing moeten do met de
staat vergroeide en van de staat afhankelijke organisati3s de zijde kiezen
der bezittende kl~sso.

Zij zullen dat doen op de meest geraÏfineerde wijze en KrorMflenie is
daar een leerrijk voorbeeld van.Eerst stelden de heeren zich tegenover de
staking,om zich even later er achter te scharen met hot kennelijke doel
haar in te dammen en te ontkraohten.Het is dus evenals het feodalisme het
opkomende kapitalis:Jo onderdr uktc j hc t kapitalisme weer Op haar beurt het
communisme ondor dr ur t en probeert te vernietigen, dat de vakvereenigingen
hun doodsvijand,nol.de zelfwerkzaamheid van het proletariaat,door middel
van zelf gekozen leiding, iVaa:;:,niet de leiding maar de massa beveel t,pro-
beeren te vernietigen of te ontkrachten

Het proletariaat moet uit dezen stukkon klassenstrijd als boven
genoemd leeren,dat zij niet overwinnen kan wanneer zij niet inplaats van
een eng boroepsfront een klaqseÏront stelt.Het proletariaat zal in de ko-
mende periode lceren Lnzi.era dat de partijen en vakvorecnigingen geen rovo-
lutionaire krachten voor en tijdens de revolutie kunnen zijn en dus ge-
dwongen worden te zooken nae.r die organen wier structuur daa.rvoor beter is
Lnges te'Ld s Dét zijn de comtté ' s van aotie,die tijde'ns elk confliot geboren
zullen worden en na dat conflict weder zullen vordwijnen.Hot moot een
structuurvorm zijn die de massa kan bedienen en niet eon dien de ï~ssa dient.

Dae.rom richten we ons speëiaal tege'n de partijen en vakvcr-cc n i gmga,,
welke de eenwording der klasse in den weg staan.
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VOO R o F T E GEN 'rr??

De tegensteIl ingen tusschen de ver aohä.Ll ende kr.,pitae,l agr oepen hebben
er toe geleid"dat I"taJ.ië Abessinië is binnen geru.lç"~.Wa:~is e:i:'op het oogen-
blik meel' dat onze aandacht vraagt dan dezen oC2'10g 8n mot haaz ;'latuurlijk
den oorlogsvoorbez.-eiding voor den komenden ','~e:;:eldoo1'logu

Het kap i talisme in It8~ië dat evena'i s o~~C,(:-l geheeI e \,1]'81'810.de rent&-
biliteit van haar bedrijfsleven in gevaar zi.et kQli18:::1)D,:)e~iZGekeL naar nieuwe
afzetgebieden.De productiek:::achten hebben z:i.o:::1,t ot zoo een hoogte ontwikkeld,
dat het accu:.rnulatie--proces steed.s gl'oote:i.:e doe18n '/8,,::'1 de dccr (~e a:ebeiders
voortgebrachte mee.rwaarde OpslorpteDe azbe ä der s kunnen niet gerice g meerwaar-
de meer opbr engen voor de steeds gr cotcx wordende hoeveelheden ii,relke:in het
productieproces overgaan.De tegenstellingen de~ kapitaalsgroepen &vingen el-
kaar afzetgebieden te gaan veroveren. Deze economischen s~Grijd tusschen de
kapitalen ondez'Lä.ng gaat dan op een bepaald moment over in een militaire zoo
als b.v.Italië-Abessinié·(Engeland).Dan kunnen de arbeiders het zaakje voor
de heeren kapitalisten weer Opknappen.En met schoonklinkende leuzen"zooals
b ,v, "vez'dec1.iging van de nationale cnafhanke Lä jkhe ä.d ", "var dedä gmg van de de-:
mokratie lI,enz,doen ze de a:,beidersk2.asse gelooven dat dit ook werkelijk zoo
i Ser,1aar kan de arbeider skl a.ase wel in de komende wereldoorlog parti j trekken
zooals i:;:~,ons g9val b.v.Italië-Abessinië.Want trekken we parJGij voor Abessi-
nië dan trekken we partij voor de kapitaalsbelangen van Enge'l.andj eri trekken
ne parJGij voor Italië dan verdedigen we hun belangen. Maar is hier ook niet
in Holland de oorlogsvoorbereiding in vollen gang,zoowel militair als ideo-
logisch.probeeren de politieke partijen niet uit dezen situatie rffiL~tte slaa
en hitsen zij niet evenals de partijen der bourgeoisie de H.S.B.,cle liberale
st;aatspartij,el1z,op voor den ooxlog.Alleen de linksche partijen zijn in die
dingen een klein tikje demogogisoher.Men laat de proletarie~,:'s Op vergaderin-
gen maar de Inte:i..~l1ationale br ul.j eri, zend bi j tientallen te geli jk "celegrarunen
weK,neemt protestmoties aa:1,houdt petionementacties,alleen met het doel de
revolutionaire daadkraoht van het proletariaat te verlammeno

Zoo verklaarde pieck op he-G zevende were l dcongr e s te ~'~oskouhet vol-
gende: Wij communisten nemen de volken '(jegen de kapitalis-ctsohe kneohtschap
en tegen de fascistische onderdrukking in be8ohe~ming.Wij ~aren en zijn nog
steeds voox het zelfbeschikkingsrecht van elk volk" zij he t nog zoo kl.e Ln;

Wanneer het Dui tsche fascisme é~e onafhanke t ä jkheid van kl.e rne volken
in EurOpa zou aantasten,dan zou een oo~log tegen het fasctsme een rechtvaar-
dige oorlog zijn,die wij zouden ondersteu-'.1encHie:~uit blijkt da.t ë~e 3e Inter-
na t äonal.e j de aanhangwagen van Moskou,waa:rvan de C.p.Hede nageboorte ts,even-
als Troelstra in 118 de na t s be'Langen bever; de l1a·~ogeschillen s'celt.Och,ja,
het is nog steeds een oud spreekwoord, de appel val t niet ver va;...':;.8nboom.

i!Ïaar zeide K, Marx niet, de bevr i jding van het pr o'le üar äaa t zal het
werk van haar zelf zijn.Natuurlijk,er is een tegenstelling tusschen Bourge-
oisie en proletarie"at~een onoverbrugbare tegenstelling van uitbuiter en uit-
gebui tene .En alle praat je s over volksbelang en vol.kaeenhei d hebben geen an-
der doel dan deze tegenstelling te verdoezelen.

Daarom,kameraden,denkt na over dezen dingen,begrijpt daJc als je straks
den oorlog in moet,dat het niet je vijanden zijn waartegeh je vecht,maar man-
schen die Op dezelfde manier uitgebuit worden,als jullie.,

En dat je met hen de w~pens zal moeten keeren,om te ~omen tot een
betere i:1ae,tschappij.:

DE V1.JAND. STAAl. l.N E1.GEN LANn,lllilllll1
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'-G E WEL D L 0 0 S HEI D ~---------------
Deze gedachte waarvoor velen menschen reeds hUn leven hebben ge.la-

ten,vat grootendeels post bij hen die de wereld~de maat.scnapp i j j van uit hun
gevoel beoordeelen. Zij zien het geweld als een macht 1\'6..•..ke het geluk der
menschen alleen maar verminderen, nooi t ver,m.ee:r:o.E'1'8nkano

Zij zien het geweld als geweld,woVYozodat zij van elk ve:":.bó.ndafzien
waarin het geweld optreed of wordt toegepast,c:i.uf-:; als een kr'a cht die alleen
maar ongeluk en verderf kan brengen~voor hen cp wien hst toegepast wordt
en voor hen die het toepassen (zedelijke ve!'wild6ring) Zi j zeggeri dan ook ge-
weld is nodig voor hen die zich handhaven of willen gaan handhaven over an-
deren.

De gedachte van de gewe'Ld'l coane i.d sluit dus de gedachte van het aan-
vaarden van he t geweld in welken vorm dan ook ui t.

Men wil n.l.een toekomst-staat of anders gezegd een betere,recht-
vaardige samep~eving stichten,zonder daartoe het geweld als middel te aan-
vaarden. ÎJlen is van meening dat men de eigendomsverhoudingen in een maat-
sch~ppij ka~ wijzigen, zonder geweld,zond~ revolutie.

bliaar vr agen wi j ons af, geef sle ehts een voorbeeld, da t er een veran-
dering tn de structuur eener maatschappi j heeft plaats gehad, in die zin,
dat er een heerschende klasse plaats maakte voor een Opkomende klasse,zon-
d(132' gewe Ld •

{em911we als voorbeeld de huidige maatschappij.Beantwoord de bezit-
tGnda kl.a ase j de bou:rgeoisie,niet elke poging welke de eigendomsverhoudingen
in gevaar Qreigen te brengen,door het bruutste geweld. (zeven provinciën,
Jor~e~n).Heeft de bourgeoisie niet een heel leger van beambten,technici,
ingonieurs,pol i tie, burgerwachten, mil i taire poli tjie, enz, voortgsbracht, welke
tot taak hebben de bestaande eigendomsverhoudingen met alle mogelijke mid-
delen te verdedigen. Zij betaalt dezen menschen beter dan het proletariaat,
scheidt hen van het proletariaat,en het gevolg is dan natuurlijk dat dezen
menschen zichzelf dan ook als meerdore, ja, zelfs als de vija~:C=:.e~1van het
pro~etariaGt beschouwen~daar het proletariaat hun bestaan,hu~ baantjes in
g~vaar dreigt te brengen. Zij hebben belang bij het voortbestaan van dezen
maatschappij en het proletariaat niet.

Maar dat niet alleen, steu."f').tde bourgeoisie ook n i.e t op hen, dia
door de jarenlange werkloosheid zichzelf al s nu.ndecwaaz däge, al s ve: stootene
zijn gaan gevoelen, bij hen waar elk gevoel voor r-e ohtvaar df.gheid, van per-
soonlijkheid verdwenen is.Koo-pt niet de bour geoûs ie in r evc'Lut t onaä re peri-
odes dezen menschen voor eeJ handje vol zilverlingen Op ten hare~ dienste.

Juist omdat we ons er ten volle vaJ be'~st zijn,dat de bezittende
klasse haar bez à Je, en dat zi jn de productiemiddelen, met aJ.le mogeli jke mid-
delen,desnoods Qet het bruutste geweld zal verdedigen,dwingt o~s (het pro-
letariaat) haar ook met de meest bruikbaarste middelen te bestrijden.

Wanl~eer dus de bourgeoisie geweld tenopzichte van het p,ro:'etariaat
toepast,dan moet het ~roletariaat(~ straffe van onde=gang) haar geweld
hier tegenover stellen.

Het is eigeiuijk precies zoo, dat wanneer een dokter een ziek li-
chaam cndec zoekt en als eenige mogelijk..1J.eid om de zieke tie genezen,een
operatief ingrijpen zi.et j dan is dat operatief ingrijpen volkomen gerecht-
vaardigd en dus zedelijk.Nu zoo is het met de maatschappij ook.

Het proletariaat kan alleen door gewelddadig ingrijpen in de maat-
achappeL i jke verhoudingen, alleen door gewelddadig ingri jpen in de structuur
der maat schapp ä jj haaz wezen veranderen.

\ . z.o.z.



Het proletariaat zal evenels den doktër in ons geval,het mes moeten
zetten in de IT~tschappij wil zij haar kunnen g8n9zene

En tir ouwens in de geheele ontwikkeling dG:' roa2..tscha~"ppij,de:r na tuur
zien we na elke samenwerking van krach ten, de botsi:r..g der kr-a.cnten, de spz-ong s-
gewijze verandering plaats vind(3n.

Na elke ontwikkeling (evoj.u t re ) zien we de :::'o7o:iutie a2.s een noccr:vsn-
digheid vol gen. Nemen we b.vooen bloem. In he t V';)O:-'jê·,a:~Z~'3!l we aa~"1de té'~k-
ken van een bepaalde rozenstruik knopperi oriu at aar., 1.;e z'ian Z3 a~~naacma te
de natuur warmer wordt uitdijen.De lCQO'p'~)0:1 Z8';;t8~ zi ch 8'~~S :':!2·8.!' uit,na-
tuurlijk mogen we niet vergeten dat do g-.rc:)i ïJO:'..kO!'ilO:C afho,:r.,.ko:::'i;tk.is van
de krachten welke van b rnneri en van bui ten op }-,(j,S',7 i:'l'~70j~ken"to'~~ op een
gegeven moment de kwantiteit cmsl.aa t in (:e lÇï';a1.:d:ait,.-"'Tow.z.dat de k:~
openspringt en eon roos heeft gebol'sn d08Yl w cz de.n,

Zoo is het op elk gobied. Nemen we b , v ,wase r , ZotJGenwe water op het
vuurvLangzaar» zal de temperatuu~c stijgen, totdat er eon hittie van ongeveer
1000 is ontstaan el: het water in damp, in gas veranderd.

Zoo is het ook in de me::.1SChej,1rfl.aatsohalJpij..De tegenstellingen tus-
schen ka:ç>itaal en ar be ä d, tusschel1 betaalde en onbetaalde arbeid, zullen
steeds soherpe:r wo~denoSteeds meer zUllen de krachten ontstaan nodig om de
wanden, om c1..e-e ä.gendomsverhoud mge n dezer maatschappij uiteen te scheuren.

Dàt proces dus .naar de evolutie omslaat in haal' tegendeel,is de
revclutie.

De revolutie is dus geon ding welk gemaakt kan worden"maar een pro-
ces gebonden aan de tegGnstellingen der maatschappij.

De revolu'bi@ is dus een noodwendigheid,welk zal verschijnen"on-
danks de wil Van de menschon,enkelt haal' komst kan ve:rtraagd of versneld
wor de n ,

Nu kan men wel zeggen van wij aanvaarden geon geweld, maar men kan
evengoed zegg8n we aanvaarden geen zonnevlekken. Zoo is hot ons ITB!lSCnen
vaak, wij plegon aan de vez s cha jn se Lcn welko zich aan ons voordoen, den naam
het etiket, van mooi en loelijk, good on kwaad, o:J.Z,tc hochten.

Wij vinden de geboorte mooi, good, torwijl wij den dood leelijk en
kwaad vandcn ,

Wij aanvaaz-de n de ovolutio,., naar de revolutio schrikt ons af.
Wij scheiden dus de vorschj.llende stadia dG!' o:(~t-,vikkoling en noe-

men haal' mooi en loeIijk al naar goLang, vanuät wci.ko gGzicntshcok we de
dmgen beki jken. Boki jken wo do wereld 'van 'l.Ü t c.o §;oz::"C.t~;sI10ekcl(3~;g':3Weü.l-
loosheid dan t ra cnüen wo elk vorschijnsel v;;:3,t i-:: tog.3!:~i3tolling tot de zen
wereldboschouwing is te cn t'Loopon el:' ac..~"rn,.8,:':'d.<:::'"l:t.ot 2:ÜGt,,~\at kO!l1"G or,ld.at
we maar oon kant van de onJüYJikkoli:r..g w::'11o::"1G::': kunnen zio:,:!.

:Maar voor hon die do o:"lJüwikkoli:c.gZiO:1 p:.ö;;..t;s v i.nden door Jsogen-
stellingen, zi j vinden do evol.ut io evon moei en gcod. 3J_ s do ~cevol1:cio.

Zij ziende 1vol?old,do maat;sohap;;:lij,ho"G hoolcl"als oen gohool.
Voor hon bostaat hot: dus nict,da:c. zij oon pc r i.odo dor ont'vvikko-

ling niet aanvaarüonj dat zij 00:"1 on-bvikkalil:.gf8iso over: wilIon slaan, zooals
b"vozij dio voor do gowoldloostaid strijdon.Die diroct uit 0.0 kapitalisti-
scho rcaa.techapp r j , zondor gowold"con mae t schappä j willo:i.1 maken van vrijon
on goli jkon" zondor in to zion dat voor oon mae.tschappi j van vr ä jo en ge-
lijke produoenton oer st oon fase in do ontwikkeling noodig is,n.l.de dic-
tatu:J.J:' van hot p7':)10ta:riaato

·C'~:[..:.:,:)m is ho t 'bob~~ip dor gowolè~ooshoid voor ons con utapio,oon
idoo,w~t in goon onkol opzicht ~okoning houdt met do workolijkhoid.-




