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van de arbeiders van ’t einde d,
oen er mee weg; op de
le« r schrijft on*
tiende eeuw. De weg van het proletariaat Een
derlijke inhoud woi
‘ - '* ”• v
-~'v
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uit de duisternis naar het licht is een lan Met~»TVolledige
instemming heb ik het ar niet. En als het wel raakt,
ge, moeilijke weg. In tijden van oorlog en tikel „zand, zeep, soda, zeepsop” gelezen aan bij hun eigen onvolk
crisis/ in de tijden van ellende en versla in Spartacus van 14 December 1946. Al W esterse gedoe is in verge
ving die op de eerste jaren van bewust leen de woorden namaak-negermuziek zijn eerste zo karakterloos hol
wording volgden, leek het vaak, of de ar~ iammeir. W ant dit stukje had evengoed- cadent verschijnsel dat ev enwel
— geschreven kunnen1 gijn door een neger.— meinen trekt e n eendsoor t van
uitging inplaatsf van vooruit. Maar als De negermuziek, de oorspr
geeft, het opgaan hierin de
heldere lichtflitsen zien we telkens weer muziek, had een eigen stijl, ver;
kelijkhcfd doet vergeten, maar het
rcte zelfstandige klassebeweging van de in onderdeelen wej is waar, maar ze was lijke, de waarachtigheid mist.
arbeiders opvlamman, zien we de vooruit | | e n directe uiting van het dynamische ge- ’n Blanke schijnt nu eenmaal niet in 'n
gang van het proletariaat,
- voelsleven, overgebracht in muziek; ze donkere huid te kunnen kruipen; trouwens
De * tegenwoordige arbeiders ervaren was ccn ware vertolking van het innerlijk dat komt algemeen voor. En daarom, om
steeds meer dat hun oude strijdorganisa- van dc ncger> uat vooral
gCVonnd dat de rug van den neger
ües met meer deugen, dat het parlement was door zijn uiterlijke omstandigheden, sen) al zo breed is, vond ik deze
met de plaats is. om de tegenstellingen dc slaaf cn ghettomens van het
ling g e re c h tv a a rd ig d .
tussen kapitaal en arbeiders uit te vechten het ..voornaamste land” in de w
Nasdixift van de redactie.
Vele van de revolutionaire arbeiders uit muziek was eigen aan den
W ij zijn het met den inzender
de dagen van Nieuwenhuis dachten, dat censtemming met zijn natu
eens. Echte negermuziek
de nieuwe maatschappij niet meer ver af beweeglijke in zijn houding
alle andere zuivere volksmi
kon zijn. Nu, honderd jaar na de geboor- gesteldhi
‘ “Indien men zich te
qesteldheid.
n uitvoerenden waarachtige
te-dag van Domela lijkt het alsof het zet, als men zich hiervoor open stelt en in
De Westerse jazz- en
communisme verder af is dan ooit. Toch staat tot begrijpen van h et andere, dan
Ramblers en dergelijken
is nu de tijd aangebroken, dat er voor de wekt deze muziek evenzeer een belevenis
arbeiders slechts één mogelijkheid is: com en ontroering op, als de klassieke muziek
munisme of barbarij. En daarbij staan ze ons verrijkt, veredelen en versterken kan.
in hun strijd niet alleen tegenover het De Westerse jazz en swing en dansmu
grootkapitaal zelve, maar ook tegenover ziek is bijna alleen rhythme. Dat duisterc|
hun oude arbeidersbeweging en hun.ou- rhythme, dat zo een wonderlijke, meesle- zig gehouden met
de leiders. Meer dan ooit^moeten wij de pende macht heeft en bezit neemt van de zodat ze met hun
vastwoorde* in de oren knopen, die Domela mens. W at ook Mussolini wist; op de vreugde,
reNieuwenhuis in zijn bio^raphie aanhaalt, schepen, geyuld met soldaten, varend in gelegd,
sultaat
is
dan
ae
woorden van nug<
de ^woorden
Eugene Debs: te lang 1935 naar Abessinië, klonk de hele dag
hebben de arbeiders der
de wereld gewacht, marsmuziek uit de luidsprekers aan de waaJ
op den een of anderen Mozes om hen uit masten; en bij de aanval bij El Alamein. De
„namaak-neg
de slavernij te leiden. Hij is niet gekomen. die verschrikkelijk moet zijn geweqst,
geweqst. liedu3 niet j ^ n s ais
9
Hij zal nooit komen. Ik zou U er niet uit pen de doedelzakspelers met hun fase
willen leiden, ook al kon ik het doen; rende muziek op de voorste linie, a b het
want als gij er uit geleid kunt worden, ware dwingend op te marcheren, mee. De
dan kunt ge er ook weer in teruggeleid jeugd en al diegenen, dift als het ware in
worden. Ik wil Uw» geesten zo vormen, deze phase zijn blijven steken, geen richdat er niets is wat ge niet zelf kunt doen.” tinggevqnd en zedelijk leven bezitten, lo> ,,Al g. Handelsblad*', 20 Dec.:
rilling lffV^iwwirpin
I 'f .*
naar dokwerkers ’s
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Bij de herdenking van de geboorte-dag
van Domela Nieuwenhuis moeten we onwillekeurig denken aan de symbolische
betekenis van het Zónnewendefeest. De
^duisternis. wijkt voor ihet .licht,-Met~.de
figuur van Domela Nieuwenhuis ïs onver*
brekelijk het ontstaan van de Nederlandse arbeidersbeweging verbonden. Duisternis heerste in de arbeideïswereld. In
de hoofden van de arbeiders, zowel als
in hun gehele leven. „Waar" toch ter webehoeftige klasse zo
■reldl vindt
_
_men
. . een
. -------------ö--------verbonden aan orde en rust, to gewillig
in het dragen van opgelegde lasten en wapenen?” vraagt de schrijver van een verslag der stadsarmenscholen van 1832
zich af. De toestand van de arbeiders was
in dien tijd verschrikkelijk. Het pauperis
me had zulike vormen aangenomen, dat
in strenge winters de ihelft van de bevol
king van de steden en dorpen van de be
deling leefde. De maaltijden bestonden in
die dagen meestal -uit aardappelen, slappe
koffie en jenever of bier. In de z.g. ar
menhuizen werden de arbeiders tewerk
gesteld, men liet ze daar vlas spinnen. De
Engelsman Thomas Ainsworth richtte te
Goor een weefschool op, waar de kin
deren van de arme wevers veertien uur
V ,,.
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daad broodnodig geacht kan worden. Bef halve door de Stichting werd dus maxi
maal \x
/2 millioen gulden geschonken,
terwijl dan nog een 8x/ 2 millioen aan be
taald voedsel werd geleverd. Leger en
vloot kosten in dezelfde tijd een milliard!
In het gunstigste geval stuurde de Ne
derlandse regering dus*voor een hon
derdste hiervan aan voedsel naar Indo
nesië, terwijl hoogstens een bedrag, ge
lijk staande met 0.15% (let wel f 1.50
per f 1000) van de kosten voor de „ver
dediging des Rijks” aan de hongerende
Indonesiërs werd besteed!
w-.
Wij zien, welk een holle frase d'e z.g.
„hulpverlening” in werkelijkheid is. Wij
zien ook, dat haar hoogste doel niet de
leniging van de nood, maar de propagan
da van een bepaalde politiek is.
Dezé politiek wordt dan voorgeäteld als
>nale”, d.w.z. alle Nederlanders
een „nationale'^
tot geven verplichte actie, voorgesteld als
een daad van menslievendhei J iv
Nederlanders in een groots en% o e d s tr e
ven verenigt
De arbeidersklasse moet deze strekking
doorzien en beseffen, dat deze propaganda van de heersende klasse precies hetzelfde.beoogt ah b.v. het zenden van troe
iJ fl
pen om „orde en rust te handhaven** of
,,te herstellen”. Zij beoogt verder ook de
arbeiders tot een soort gevoels-bondgenootschap te brengen met de heersende
klasse, die hen uitbuit en straks in een
« J versefcrikkelijke oorlog zal storten.
De enig mogelijke solidariteit met de InEMS

aan de getouwen mochten staan. De filantropen waren meestal tegelijk fabrikant,
Op de Veluwe en elders ontstonden,
„strooien dorpen, kolonies van uitgeworpenen in van afval opgetrokken Jhutten en
holen, die van bedelen, wildstropen en
houtdiefstal leefden. Daarnaast werkten
in de Leidse dekenfabrieken, de Hilversumsche tapijtindustrie in de glasblazefijen te Maastricht kinderen van 6 - 1 2
jaar 1 5 - 1 8 uur. (gegevens Jan Romein
„Lage landen bij de Z<
De weefschool in Goor, de dekenfabrieken en glasblazerijen zij waren het begin
van de ontwikkeling van de Nederlandse
industrie.
De aanleg van spoorwegen, de oprichting
van de Ned. Handel Maatschappij * dit al
les heeft bijgedragen tot de vestiging van
het kapitalisme in Nederland en daarme
de het ontstaan van een modern proleta
riaat. Men moet echter niet denken, dat
dit proletariaat er beter aan toe was, dan
de kleine handwerkers en landbouwbe
volking van omstreeks 1830. Door de ont
wikkeling van het kapitalisme werd een
groot deel van de landarbeiders naaf de
steden getrokken om in d'e fabrieken te
werken. Hun werkdag duurde meestal
veertien uur, terwijl een loon van twaalf
gulden in de week voor hoog gold. Een
Vrouw verdiende soms niet meer dan twee
a rb e id e rs

vroeger nog min of min zelfstandig werk
ten of in -groepen van hoogstens vijf man,
werden ze nu, omstreeks 1870 in grotere
etale in bedrijven verenigd. Dit vqrmde
voor het ontstaan van de
£
eerste anbeiders-organisaties, en voor de

„Stiefmoeder Aarde*’, uitg. Loghum Slaterius,
Amhem, beschrijft Theun de Vries het leven van
boeren en arbeiders in de jaren 1860-T-1900.
Het onderstaande fragment handelt over een sta
king der veenarbeiders in 1890. De stakingsleiders
hebben Domela Nieuwenbuis gevraagd om voor
dcarbeiders te spreten. Alshij komt, blijkt het dat
de arbeiden van ver in de omtrek gekomen zijn
om naar hem te luisteren, ook degenen die nog
werkten. Maar niet alleen de arbeiders zijn op de
been, ook de marechaussée is voltallig en zwaar
bewapend aanwezig. Als Nieuwenhuis begint te
zich op om de vergaderde arbeispreken maken ze ziel

eerste gezamelijke strijd. De brandstof
lag opgehoopt, er hoefde alleen de vonk
in ontstoken te worden! Degene, die er
de vonk in ontstak was in d t eerste plaats
Domela Nieuwenhuis, Domela Nieuwen
huis, de dappere, nooit versagende strij
der, die van geen wijken wist, en ook de
gene, die voor het eerst vóór de Neder
landse- arbei dra~gedeeltqr aft fcetiCapF
taal van Karl Marx vert.
vertaald en gépon^ariseerd heeft^

■

W aar Nieuwenhuis sprak, daar ontvlam
de de geestdrift, daar gloorde voor het
eerst het licht in het duistere leven van
de proletariërs. De strijd voor het alge
meen kiesrecht was in Nederland de eer
ste strijd die de arbeiders voor algemeen
politieke doeleinden ingingen. Hoewel
we weten, dat juist het parlementarisme
de arbeiders in latere jaren van de klas
senstrijd heeft afgehouden, is de kiesrechtbeweging destijds voor de arbeiders
van het grootste befang geweest, omdat
het bijgedragen heeft tot de politieke be
wustwording. Nadat Nietiwenhuis kor
ten tijd Kd van de Twede Kamer geweest
was, kwam hij al spoedig op anti-parlementair standpunt te staan, want hij leer
de uit de ervaring hoe het parlementaire
spel van loven en bieden, van geven en
nemen, de arbeidersklasse meer aan liet
kapitaal zou verslaven dan hen ervan
vrijmaken.'Nieuwenhuis heeft daardoor
op den duur veel van zijn aanhang ver
loren, maär dat neemt niet weg dat hij
toch voor de arbeiders onverbrekelijk met
de eerste arbeidersbeweging is verbon
den. Hij heeft er toe bijgedragen dat de
arbeiders zich bewust werden van hun
positie in de kapitalistische maatschap
pij en van hun taak als (klasse.
De opkomst van de Nederlandse arbei
dersbeweging was 'het Zonnewende-f

ï o

polder, al* kende b) het onveriosbaar frk vyn * §
toestanden — maar hij vertelt hen meer. Hij zegt|
dat de tijden zullen veranderen, omdat de w
draait en niets kan blijven stilstaan in deze eeuwi
durende geboorte en dood. Hij zegt, dat de mensen
zelf hun geschiedenis moeten leren maken, m
eigen handen moeten versnellen rad en overgang
ders ^ lc s^uiten*
„Domela Nieuwenhuis geeft nog steeds een te- En al was het, roept hij uit. veel beter voor dc
kcn’ dat er 9evaar drci9t. Hij strekt zi c§ rustig arbeidersklasse, dat er in elk huis een geweer w
tegen de donkere wand van de oude verweerde en honderd scherpe patronén, toch heeft het
herberg. Daar heffen ze hun ogen weer naar hem een wapen, dat groot en gevreesd kan worden
op, de onmondigen, de hulpelozen, de kinderen die zijn hand. mits men er maar een weifelloos geb:
niet weten, wat goed of slecht voor hen is... die van kan maken. Eenheid en overmacht! De
nu weer eens achter de dominees aanlopen en dan warme toon, waarop T)omela is begonnen wordt nt
W€Cr
het socialisme geloven — de schare, die schriller, verontwaardiging en haat verjagen d
voor hem verstijft in verwachting. Altijd willen ze, liefde, en «onverhoeds slingert de lange donkei
dromen ze, dat hij met tén toverwoord hen kan man de arm op, als bedeelt hij vuur van de hei
helpen en verlossen van de druk en de vale zorg neer, om de sombere menigte te ontvlammen of ht
en de slavernij, en de toekomst openzetten als een vijanden te verdelgen; een schok gaat door
gouden huis. Hij spreekt, en zijn stem krijgt die wen en mannen, de soldaten zijn bleek gew
broederlijke diepe toon, die zegt, dat hij hun sim bij het snelle en hevige gebaar. Eenheid en over'
pelheid en verlangen Begrijpt, de toon, die dit volk macht! zegt de socialist: twee dingen, die de ari
doordringt tcÄ p è j » ?
‘
beiders zich alleen door eigen onverstand ‘
die weet, dat ze honger hebben en geen brood, kinlaten ontnemen. De woorden klinken op, ze
in de ruimte als harde tastbare waarheden,
deren cn 9ecn bedden om ze te slapen te*
glanzen voor de ogen van de menigt
d o n e sisc h e m a ssa lig t in d e strijd te g e n dat .2ek vc^ uild “ ve*;lopen zijn zonder klaren, zichtbare
zichtb
hl»»
en de barste van alle winters door moeten zónder Langz Langzaam daalt de arm van de socialist Hij
n e l K apitalism e.
- _
verdienste. Deze man spreekt over het leve i ln de eir. Hgen. Hij heeft alles gezegd, wat hij zeg<
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moet. op zijn njad na, een raad vpor het vervolg
van het begonnen werk.
Als de socialist zover is, schiet er over de appèl
plaats een woedend bevel. De huzarenkapitein, die
niet anders heeft gedaan^ dan korte ruksgewijze
vloeken smoren tussen hand en mond, slaat de vuist
op de sabelknop; de luitenant komt naast hem. Ze
spreken met elkaar, de luitenant rijdt achter de
appèl-plaats om naar de soldaten, die rondom Do
mela staan.
’*
De meeste bollejagers hebben het niet eens geÉ m i alleen Karei en de buitenste rijen begrijpen,
dat er jets dreigt. Karei wil Domela waarschuwen,
maar hij zwijgt, als hij het hard-geworden streng
getekende gezicht ziei. De soldaten nemenyhet ge
weer van de schouder. Domela spreekt door, een
niet veranderende dwingende stemkracht. De man
nen en de vrouwen van de polder luisteren met in
gehouden adem, niemand beweegt zich, de een niet
uit spanning, de ander niet uit vrees. Wanneer de
soldaten de karabijnen aan de schouder leggen,
brengen een paar vrouwen de hand voor het ge
zicht als willen zij zich beschermen tegen een op
handen ontzetting. Een tel zwijgt de leider, de ge
weren achter hem gaan onrustig op en neer —
daarna zegt hij het laatste woord, de armen naar
twee zijden gestrekt: — Kiezen moet het volk!-

-WT

Links of rechts! Links is de eendracht, rechts
verdeeldheid!
Links de vrijheid, rechts de sta
overwinning, rechts de nederlaag!
Hij zwijgt De geweren liggen in aanslag. De ar
men van Domela wijzen nog steeds: links of rechts.
Onder de menigte vliegen de kreten opwaarts: —
Naai- H n ffiv rijW,»! Nfr», tin w j - f f i S l u r i f f i f
huis! Naar links! N aar links! De arbeiders zetten
zich in beweging, de menigte deint en hort, een
groot donker log lichaam van meer dan tweeduisend mensen op een hoop, ingesloten tussen de
geweren.
Karei Zwets is naar de linkerzijde van het terrein
gedrongen. Nu stapt ook Domela uit de paardenkrib en volgt hem in die richting. De kapitein* en
zijn luitenant zitten bevreemd en een beetje ineen
gezakt op hun paarden. Ze hebben een oproérkieet
verwacht aan het slot. een heftige uitdaging van
de gezagsmacht. een dolle daad; maar de socialist
doet niets anders dan het volk laten kiezen, of het
links of rechts wil lopen. De soldaten wachten,
dom en besluiteloos wordt het gezicht van den on
derofficier, die de mannen bij de herberg com
mandeert. Nu staat Domela aan het hoofd van
volksverzameling. Links ligt de polder met
naakte verre wegen, de woonhokken en keten
keil er als grauwe grafheuveltjes boven u it Karei
en Domela beginnen daar*
anderen volgen, tienen en
de stemmen, van hen, die het meest staan
en nog niet in beweging kunnen ra
door:
— Nater links! Naar links!
Zi* verv

tot nu
stakers
werden — nóch
gementen. van
teiten tot een
Voorlopig bleven
ook geen genoegen te
lofte der regering om
stellen te doen, of
lonen aan te passen aan«
Ze eisen reeds thans hogere lonen,
dige is zeker, dat. 13.000
ven, niettegenstaande de leiders
en, die haast
rieden en alles deden om dit
beëindigen. De raddraalc
„De Waarheid” 19 Dec.:
Naar aanl<
haven voerde
woordiger
wei•j f/Ttf
C” e
da*
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(Recept en gebruiksvoorschriften zijn van
een tekort aan historisch, socaal inziqht Rees).
en van een zogenaamde leidersmentali- Hiermede zijn we dän weer gekomen bij
teit. En omdat de meerderheid der bevol de vragen over de cultuurscheppende,
king nu eenmaal arbeiders zijn, betrekt eenzame pioniers.
In druk verschenen rede van Jacques over deze dingen, opdat het geheel wat zich
de gehele zaak op de arbeidersklas Al moge het waar. schijnen, dat in vroe
Rees, uitgesproken te Appelscha op meer perspectief verkrijgt.
*;
se
e
a
krijgt het socialisme van Rees een gere tijden de grote mannen alleen de ge
1 September 1946.
W e stellen dan het vanzelfsprekende feit eigenaardig karakter.
maakten (onder „geschiedevoorop, dat de uitingen van cultuur ge- In het tweede hoofdstukje (de schande schiedenis
nis” begrepen de ^ontwikkeling der culEen vriendenhand zond ons het
brochudoor i75fr
enkelingen ojf. door samen- "tmrr-riraf
—CTrtg—------------------------------------------------------------------i s -----schieden
^varr
Versalltes^VÊfi'to^
m ré m ë r tö v e n s t^ d e titeTloe,mêT^de ^
yan eX lin ^ e n . Dit zal uit de
----nog moet t
f
,zijn,
' v Vórmen);
---7- —/ » dan
n a a r voren.
voren.
nu duidelijk zijn, dat d'é massa der bevol
vraag wat w., er van dachten en of het aard d«r 2aak duide]?jk zijn. Maar st?an d i t d u i d e l i j k naar
Als grondslag ener beweging, /die een king en in het bijzonder de proletarische
k ra n t Ä
" ‘
“ deZC SchcPP erS v a n <u ltu «
° P z id l2 e lf? „anti-militairistisch volksgeweten moet klasse, geschiedenis moet en zal maken.
Er•-1 staan
indteidaad
uitdrukkingen
ccl u* van
ci«enanderen,
kf cht? oprichten” stelt hij een verklaring voor, Bij de' huidige stand der sociale en po
it
*.
^ in die
t Of zijn zn het instrument
die door iedere deelnemer of deelneem litieke wetenschap kan het voor iederen
uitlokken tot een klimpartii
m onze vul- van een gemeenschap,
}
van
een
collectipen; de toezender heeft ze reeds met felle viteit, van een massa, van een maatschap ster moet worden ondertekend. Hiermede socialist duidelijk zijn, dat de tijd geko
moeten, door een-sneeuwbalsysteem van men is, waarin de arbeidersklasse open
strepen aangegeven!
J
pij?
5;
•
f
■
f
„Een critische ontleding van de heersende Bestaat hun uiting van tultuur bij de gra driemanschappen, vele mensen, goedwil lijk op het wereldtoneel moet verschijnen
geweids ve'rheedij!kin!g},,n jzegt de bijge- tie van henzelf of bestaan zij en daarme lende elementen uit alle klassen, worden om zijn gehele kracht in te zetten* voor
gewonnen, op wier geweten elk. militai
voegde advertentie.
omvorming van de maatschappelijke
de 'hun scheppingen bij de gratie van de risme en elke oorlogsdaad moet afstuiten dev
grondslagen.
In: het eerste ihoofdstukje (geweld en gemeenschap, in dé\ ruimste zin des
als op ..een harnas.
Eerst als de arbeidende bevolking mees
weerbaarheid) van het brochuretje staat
g vUf ___
t
Er inoet een algemene discussie worden ter is over de productiekrachten en een
werkelijk iets over geweld, over militaf- tuig,
WOOrds'
waarvan
Z,)
een
deel’*
n
wcrk'
edel instrument zijn? Een instru geopend over.de problemen rondom oor aanvang heeft gemaakt met de organisa
risme en anti-militairisme, over fascisme ment een
waardóór de cultuur van allen ge log en vrede, vooral in kringen van toon
en anti-facisme en over de vormen van
tie van een communistische productie en
stalte
aangevende personen, waarbij dan ieders distributie, kan er gesproken worden van
de weerbaarheid, welke moeten leiden Laten krijgt?
we eerst nog even vertoeven bij maatschappelijke
verantwoordelijkheid een werkelijke organisatie van de vrede
naar een hervorming van de maatschap het begrip:
cultuur,
voordat
wij
deze
vra
pij. Maar een crtische ontleding? Geen gen trachten te beantwoorden. W e heb moet worden besproken. Rees verwacht en de vri/heid in de mensenwereld, dan
sprake van! Een aaneenrijging slechts van ben het woord nu a^vele keren neer ge-, vooral op cultureel terrein veel heil van eerst ook ontstaat de voedingsbodem van
stellingen, conclusies, schijnbare feiten en schreven en willen ons er eens reken deze beweging en meent, dat zij kan een cultuurleven van de grote massö*
wensen. Zoals ze daar staan zijn ze allen schap van geven, zonder ons te verdiepen groeien aa^iinvloed in allerlei kringen, Dan zijn de werkers, h^in leven, hun stre~
min of meer aanvechtbaar of onbegrijpe in de historische ontwikkeling, $e tech die vroeger voor de vredesgedachte ge vingen, hun lief en leed, hun arbeid en
zijn resultaten, hun denken en voelen,
lijk, door het ontbreken van de weergave nische voorwaarden en de maatschappe floten waren.
van de voedingsbodem er van en van de lijke voedingsbodem. Een korte omschrij De tot grondslag dienende Verklaring niet meer alleen de bouwstoffen van de
ondergrond van de gestelde opvattingen. ving dus, Cultuur heeft betrekking op heeft een vage socialistische inhoud, die leidende figuren op onverschillig welk ge
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Geweld o f W eerbaarheid

Waarom faa
Uit 'het Amerikaanse links georiënteerde
maandblad „Politics” namen wij het volgende artikel over.
In vroegere uitgaven van ,,Politics” werd
het probleem gesteld, waarom is de a r^
Pg^ e rsklasse- tekort geschoten jn
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De volgende beschouwingen kunnen mis
w
schien enig'licht op dit probleem werpen.
M m
Het is gemakkelijk genoeg de vraag te
stelle^: waarom zijn <fe arbeide
gestaan tegen het dreigende _______
Strijden vraagt een positief doel. Tegen
over het fascisme waren twee
te slaan: het in stand houdei
weer terugkeren tot het ou
tische stelsel, met zijn
ses, corruptie, ellende,
gen het üationaal-soci;
stelde als een anti-kapi.____ __
deïsregering, zonder werklooshe
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gemeenschaps politiek; of overgaan tot *n
socialistische revolutie.
Daarom moet de vraag feitelijk zo gesteld teuren « H eid
worden: waarom ontstond in Duitsland beschreven ‘
G. D.
aeen proletarische revolutie?
---- *
l, in Duitsland had
meegémaakt, in 1918. _
arbeiders de les geleerd,
tische partij, noch de v
schikte instrumenten wa__
bevrijden. Beide bleken ten
tuigen te zijn om het kapïta
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zijn doel moeten duidWijk in het licht wor- een. sober
dengesteld.
beidskrach
Wij moeten medewerken aan de taak levenslast
door W W klassegenoteèls^p: 3 Ü mogelij- Spreekt
ke manieren bij te staan in hun dagelijk- van de
se strijd tegèn de uitbuiting hunner aï- taaihei
beidskracht, tegen de gevolgen hiervan dingrijKöei
en tegen alles wat hiermede samenhangt, door dfe <
Helpen in de practijk, helpen met de theo- dende kl
rie, die uit de gehele historische strijd is wordt ged
mm
getrokken.
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De taak van echte socialisten is niet plan- varihet 1
netjes te make^ en den „leider” juit te ’ moeten streven
hangen, m?
iddenin de klasse te gaan in de maatscha
en hen in
rijd bij te staan.
Spreekt van de klassé
fel tegen de arbeiders wordt gevoerd. De
strijd om opvoering der arbeidsproducti
viteit, om de winst dér '
voering van de m e e r w ^
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