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BURGOS EN DE B.W.P.
De tev_redenheid waarmee -te Parijs, (waar men, volgens een bericht van het agentschap Belga, van meening
is dat het b_esluit te dien opzichte door Belié getrof-en het nemen van een dergelijk besluit door de regeering der repuoliek slechts kan vergemakkelijken), te
Eome en te Berlijn kennis genomen werd van de steI!ll~ing
c:er vertrouwensmotie, d.ie in den Senaat tegenover ,Le regeering werd uitgebracht toen deze aankondigde dat de
onderhandelingen met Burgos met het oog op het zend'e
van een "hanctelsvertegenwoord..iger" geopend zouden ?-:orlien, eischt geen verdere ver.:.<laring. Zij wijst er voT-doende op dat, op een zeer oelan.grijk punt, het Belgische kapi talisme een groote overwunning behaalu hee5.
De Burgos-kwestie is een waar symbool. Op zich:el
heeft het zenden van een handelsverteghnwoordier as
Franco geen groote beteekenis. Alleen de schijnheiliheid (die een belangrijk wapen is van ae tourcoispolitiek) der rechtsche partijen gekoppeld aa.~ de j~suiterij van den eersten minister Spaak waren sterk.genoeg om den indruk te geven d.at men eloofde dat Belgis
uit; een versterking van par vert;egenwooraiing in nationali::::tisch Spanje (wât ieàereen weet nu dat het
nooi t opgehouden heeft er vertegen·noordigd. te zijn) belangrijke ekonomische voordeelen kon meeri3gen. Hiet
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é/oniadellijke voordeel van het sukses van rechts
is zonder eteekenis. uaar de zedelijke bet.eekenis

ezer reactionaire overwinning van den Senaat is errn. Het beteekent een mijlpaal in de ontwikkelins
van den strijd van het kapitalisme tegen de arbeiende klasse. In zekeren zin
kan men het vergeijken met den slag dien het Fransche kapitalisme
aan het proletariaat toebrengt, slag waarvan de bete~kenis belicht wordt door de mislukking der algeneene staking, uitgeroepen tegen de dekreten van Da±udier. De B.W.P. die, wat men ook over de door haar
sTevoerde politiek denken mag·· geen fijnen neus in derelijke zaken mag ontkend worden, heeft er het voorevoel van gehad toen zij in haar geheel haar oude
eiders, Vandervelde en de Brouckère, volgde door
bij de eerste stemming tegen de erkennung van Burgos
op te komen. Nog geen maan•- later zou de regeer1.ng
OësJuiten zonder verder verwijl de onderbnndeliugen
~et het oog op de erkenning, te openen. le gelooven
nie aat het verwachte kongres nog veel aan dat beLuit zal kunnen veranderen.
Hoe dient men de koppigheid te verklaren waarmee
de ou..ie leiders der B.W.P. al wat van ver of van diclir
bij op een erkennin van Burgos trekt, bevechten?
Zouden het zulke moedige en volhardende verded.igers
de± Spaansche revolutie zijn, of van het Spaansche
proletariaat? el neen. ien mag niet vergeten aat toen
e nationalistische opstand in Spanje losbrak, Vandervelde deelmaake van de toenmalige reeering Van Zeeland. Die regeering gaf destija.s haar volle goedkeuring aan de "niet-interventiepoiitiek" die toen voorgestela werd, schijnt het, door de regeering Rlvm
en dankbaar door de Engelsche regeering aanvaard werd,
daar aeze voor alles de nederlaag der Spaansche republiek en de overwinning van't nationalisme wenschte.
Het is waar dat Vandervelde nadien uit de regeering
ontsla nam voor redenen waarvan men gelooft dat i3
in verband staan met het opt5reden tegen Spanje (Vandervelde liet zich echter nooit duidelijk over deze
kwestie uit). Nc.,chtan& drcirte Vandervelde er tij<iens
die perioae op dat de Nationale Unie moest blijven.
voortbestaan. Zoo draagt de oude, radiklae garde der
B..P. , samen met geheel de partij, mede schuld aan

3 /de dolkst.eken die de zooe,~~e;dP.. Europeesr.he demo-

iratieën aan de zaak van het; Spaorusche proletariaat

en der revolutie toebrachteu, door de buitP.nlandsche
hulp aan Franco te gedoogen en in de hand te werken,
terwijl de republiek, in voll&n. revolutionairen toestand, zich beroofd zag van ,\Laar wettelijke verded.iginsmiddelen. De sociaal-demokra;ie was eker bevreesd voor een overwinning van Wranco, maar zij had
zeker even veel schrik voor een overwinning van de
republiek, die de burgerlijT-P, kapitalistische kaders van den staat had doen springen en teglijkertjd aan de arbeiders toeglaten had hun sociale revolutie te voltrekken, waarru:ee in de felle .Juli-d.agen al een aanvan genomen werd. Zooals in 1917,
zooals in 1919 beriepen de sootalistische grootwaardigheidbekleeders zich op hun evoelig hart voor
Spanje, de demokratie, het socialisme, maar tegelijkertijd beefden ze voor tle tverke1ijke bedreiging van
den. klassenoorlog.
Het zenden van een Belgischen vertegenwoordiger
ngar Franco is tenslotte niet gemeener dan de stilzwijgende goed.keuring die gegeven werd door de aanwezigheid op het niet-interventie-komiteit te Londen,
dan de tusschenkomst van het fascisme en het nazisme
in Spanje, aan. de weigering van wapens te leveren aan
de republikeinen, aan het weigeren van aan diezelfde
repàblikeinen de vliegtuig-motors te leveren waarvoor de Belgische regeering het geld reed.s op zak gestoken had, aan den eisch van de betaling van een
millioen schadevergoeding voor den dood van een Eelg,
baron de Borchgraeve, waarvan de bedrijvigheid erg
verd.acht was en wiens sympathieën openlijk naar de
nationalistische rebellen gingen. Er was dus geen bijzondere reden die de Belgische socialisten kon beletten een nieuw bewijs van hun du.b-b-elhartigheid te geven
door de erkenn.ing van Franco goed te keuren, zoo het
niet ging om de bijzondere omstandigheden waarin deze
erkenn.ing geëischt werd.
0m te begi.nnen beteekent voor de arbeidende klasse o.e erkenning van Franco de totale afkeer van de
Spaansche revolutie, het openlijk bewijs van het socialistisch verraad. Onlangs namen cLe Spaansche vrijwilligers terug naar Belgii!. llun. terugltomst was het

-/onmiddellijke gevolg van sen overeenkomst van den
vertegenwoordiger van het .t.·'l~P-lsc.he f in.:1!icie-kapi taal
• Chamberlain, en den bel do, !talaansche abeiders. 1
ileze vrij.willigcrs waren verLrckken bij 1e~ rcen der
re\rol.u.tie in Spanje, elei, door het gevoel van inte
nationale solidari toit, ùoor !.1.u.n klassebewustzijn.
Het akkoord tusscher het fascisme en de internationale
financie besluit dat ze :r-octen terugkomen . ent en
werkélijk ·d.at de et,eekenis van dergelijke daden a
het; proletariaat ontsnapv? De merderheid der B..P.
heeft bewezen en klar inzicht te hebben, dat zij een
geweldigen slag gin& oerengen aan de illusies harer
politiek van dèmokratische verdedigiùg door toe te zeven aan Spaak toen hij een ni@ure op0ffering vroeg er
wille V'd...;.'1, het behoud âe.r ifaticnala Unie. Zij heeft berependat deze nieuse toegeving haar kred.iet b:i j de
massa zou doen wankelen, want zij wist dat deze in le
Spaansche revolutie geloofde. Vanùaar haar weigeri;
tegenover Spaak.
•
·Maar zal zij kunnen voortgaan met wetgeren? In de
Senaat heeft Spaak zich al niet me.er om het oord~el

zijn partij bekommerd. Hi-j heeft ia ùen steun van

r·~À ~.

ten en nationalisten een naieuve perdcrheid gevonden.
Het is door de achtcrbaksche mad.X' aanhoudende beJ.rei8in@met deze. nieuve eerierheid, en vooral met ae
ni.euwe uitzichten die zi.j vooropstelt, dat Spaak zi21
voorneemt zijn par5ij lein ce krijzzn. iij heft stex.
ke bond@genoten. Ook de burgerii heeft begrepen wa; ecr
symbolische beteekeni.s (i.e .Kwestj e van Burgos voor de
B.W.P. had. Vandaar haar koppigheid.: De konservatie-,e:r
wéten hoe slecht de ti.jden voor de socialisten zi,in.
Niet dat zij denken da;; zij zich nu al van hun tuede;erking kunnen ontdoen. m zooiets tct stand te rengen i.
er ·,l').og wêit anders van .J.oe.n. • dau het klei"l gesc_hi!_Yi,)dl.' ,·i•.::
-konservatieven en rexist·en, zooals dat oij <le laatsce
.:verkte~ingen gebeurd is, en oat toch bij de .kouserv..;•t;ieven de vlam der hoop al haeft opgestoken.· Het i .
waar dat;. de tendenz . tot het vormen van een konservatJ.
blok
alloen
de katholieken aanezig
niet

üij

is,

oo

bij de liberalen zijn er voorstanders van een lasse-blok dat et de oude, traditioneele partijverschille,
- sckôonschi.p maken zou. Mtaar zoo die n1eue eerdezhsid
nog niet; voor vandaag is, zoo is het nog niet verkeerd

.
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van nu af aan al vocr de toekost voor te bereiden. Het komt er in de eerste plaats op aan de B.W.P.
te doen afzien van alle eischen - en wat blijft daar
in't algemeen nu nog van over? - waarvan zij de verwezenlijking zou vragen. En wie weet of de burgerij
zich al dan niet bedriegt wanneer ze in stilte rekent
op een mogelijke scheuring in de B.W.P.om de arbeidera
klein te krijgen moet men eerst alles aanvallen wat,
ten rechte of ten onrecbte, in de oogen der arbeiders
nog eenige waarde heeft. .Daarom zoekt de bourgeoisie
door alle middelen · . de B. W. P. te vernederen.
De ti.jden zijn veranderd sinds 1936- De sociaaldemokratie heeft de opkomende golf van geestdritt en
energie bij de arbeiders weten te smoren. De politiek
van de ront Populaire in Frankrijk en in Spanje, van
de Nationale Unie in Belgiè, hebben al de hoop ui tgewischt; iie ontstaan was naar aanleiding van den machtigen strijd der arbeiders. Te Münich heeft de bourgeoisi~ aan geweldige overwinning behaald door het
bewijs te !everen dat de arbeidende klasse en de socialistiscle beweging inhet spel dat over vrede en
oorlog beschikt heelemaal van geen tel ·zijn.. De internationale bourgeoisie heeft voor Hitler en Mu.Ssolini het4,hoofd gebogen en erkend dat hunne werkwijze,
die er bestaat de minste beweging in de arbeidersrangen onmiddellijk en gewelddadig het hoofd in te drukken, de oeste is tegenover de nooden van het zoogezegde "nationale" kapitalisme.
Op de zitting van den Algemeene Raad der B.W.P.
van 0 November heeft Minister Balthazar het vraastuk min of meer aangeraakt. "Ons meeningsverschil
(met Vandervelde en de Brouckère) gaat verder dan
"Burgos, zei hij. Het gaat over onze opvatting van
"de toekomst der arbeidersbeweging. De eenen beschou"wen de medewerking aan de regeeri.ng als een toeval
"waaraan zoo gauw mogelijk een· einde moet worden ge"maakt; het is een avonturen-politiek. De anderen
"zijn van meening dat de arbeidersklasse een graacl
"van rijpheid bereikt heeft die volstaat om zich
"niet te laten uitsluiten van de regeering en het
"nationale leven. Dat is een politiek van de verdecli"ging der de.ruokratie. •• Men kan het vraagstuk tot jui-
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/ter verhoudingen herleidel
3 er aan te herinn
ren dat de "avonturen-politiee., waarop ue eene'l ?:i -::.1
beroepen, nieiis anders is dan de gekende kapi tulat.ie-politiek van r.et verleden, terwijl de "voortuurende
,v~rtégenwoord"'. ging der arbeidersklasse'', door de d!l·deren voore5aan, neerkomt op aen eisc die ka3tu.-latie nog vollediger te maken. ien dient den grol
van hiet probeem be belichten van uit de te.cmen °a::-beiderskiasse" en "socialisme" die de socialistisce
2eiders zich verplicht zien te gebruiken or uit te
druken wat; ze willen, en die in werkelijk.heid hun

diepere gedachten verbergen.
De B.W.P. zal over de nieuwe voorwaarden te beslissen heboen waaronder de medenerkia aar de rege.ring zal lunen voorduren. lat het an:ooe cok Z±.7
dat de pn·Lij erop zal geven, die voorwaard,~::1 vcm
Spelien nies goeds. Van nu af wordt een nicuwe
val tegen het, proletariaat gericht.
-----------DE NEDERLAAG I1\T FR '\1.
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6/ . .
aan de· af geleefdheid van bet politiek. regiem
At destijds min of meer in overeenstemming stond
et een vooruitstrevend kapitalisme, en de daar11it dreigende toekomstmogelijkheden in den zin
man een staatskapitalisme (tegelijkertijd u.itàruk:ling van het bestaande ekonomische stelsel dat
aichzelf overleeft, en van de onmacht der nieuwe
asse om het oude maatschappelijke stelsel te ver-Letigen en den weg naar de socialistische maathappij in te slaan), heel deze toestand eischt
an't proletariaat die ruime blik, dàt d.iepe doorienenk
en dàt doordrijvende optreden, die maar kunaen geboren worden uit het inzicht en de overtuiaing dat de strijd àcr klasse voortaan nog slechts
lllÎ.tsluitend door de arbeiders zèlf kan geleid worien. De ·arbeidersklasse kan het kapitalisme slechts
aekampen, en uiteindelijk verslaan door in den
strijd buiten en tegen haar bestaande organisaties
ap te treëi~n, door zich in den strijd te vereeniam en haar nieuwe basisorganisaties te vormen,
iie de uitdrukking. zullen zijn van het feit dat de
asse eindelijk zelfstandis optreedt, eindelijk
a;lf de l eiding harer bewegi.ng in handen genomen
ieeft. De dag waarop het proletariaat, tègen de
;eiding harer organisaties in (dat is al gewoonte!)
algemeene staking tot een feit zal maken, de beijven zal bezetten, haar raden zal vormen, en den
Jlltrijd tot zijn einde zal voeren zonder de leid.ing
.-van terug in handen harer partijen en vakbonden
geven, die dag zal, ervan afgezien dan nog hoe
à strijd verloopt, het teeken zijn dat het bewustllijn der arbeidersklasse het ontwikkelingspeil beaikt beeft dat oeantwoordt aan de eischen die deze

llasse, op gevaar van vernietiging, te vervullen
Jlteft. Op dièn dag zal de arbeidersklasse werkelijk
i algemeene staking zijn.
le zullen dus moeilijk verkeerd kunnen begrepen
arden wanneer we zeggen dat de mislukking der alemeene stakin ons scbrijnend getroffen heeft, want
siemand zal ons wel indien zin willen verklaren
alsof we ooit voorstanders van een dergelijke demonalratie waren. e zijn hier, we zouden ook in Franijk hevige bekampers van dit ordewoord der C.G.T.

d

och, alle gegevens genomen zooals
ze zich voordeden, bleef er dan toch no een spranZl.Jn gevrnest,

kel hoop dat, niettegenstaande alles, uit de door't
vakbondspestuu ingetoonde beweging het smeulend vuur
oplaaj en zou. .Nog konden we ons indenken dat I niettegenstaande alies gesmoord werd wat aan spontanen
verzetwil in de rri.~ssa aanwezig was, en wel degelijk bewust, door he!; F:.:-ansche Va.k.verbond, door het aankon- /

digen van ee,':!. algemeene staking die lijnrecht inging
tvegen de werJijke, mas.sale stakingen en bedrijfse_
zettingeE die \'00ral in' t Noorden plaatsvonden, niettegd:::i.Sté..ande à.in 24u.:r:en-staking eigenlijk niets meer
beteekende daa het gewone optreden der burokratie, die
tegcelijerciga schippert om haar eigen politieke positie tegenover de

urgeoisie te handhaven, en' t verzet

d= arei.de:vs te "kaualiseeren", no achtten wij het
mo:1;i=ü_.Lj1':: d3t cp cU.en pijn.Lijken Woensdag een bewegin.g
ko ge'oren wden die vèr buiten de perken zou loopen cie uoor t sjacheraars der C.G.T. gesteld werden.
S
r is nies g2burd, de kansen aren nie; groc, we
r?senie, an ook alleen op ae roote, soms spontaan
o3uis ad> nacht die in't proietariaat aanwezig is.
acte;ors'lasse heeft een sla te meer gekreger,,
ie schuld lia a:et lieen ij de C.G.T., de oofzaken

e

liggen iaderdaad dieper!

>'vig onder de knie houdt. De huidige Fransche regee.Ei.ng is goed op weg om dien eisch te helpen verwezenlijken. Daladier heeft, in de gegeven omstandigheden,
eenig mogelijke kapitalistische oplossing aan het
aagstuk gegeven. Hij heeft geslagen, hard, brutaal,
:aecht voorui t, vlak in' t aangezicht der arbeide. • ,nde
iilasse. De dekreetwetten zijn in den vollen zin des
-a>ords een d.irekte uitdaging geweest: op ekonomisch
aebied, onmiddellijke en scherpe verlaging van den
:evedstandaard, uitdrukkelijk ook van degenen die
i:reeds aan hongerloonen arbeidden, op politiek gebied
openlijkste verkrachting der verworven rechten der
arbeidersklasse. Een pareltje dezer geweldspolitiek:
eigeren tot overwerken in werkhuizen die leveren
«iiD. den Staat wordt gestraft, 1° met ontslag, 2° met
antzegging van werkloozensteun voor 6 maanden. A!:.lllsetten tot weigeren van overwerk: dezelfde straf,
glus l° gevangzetting van 6 dagen tot
maarden, 2°
en boete van 100 tot 1000 frank. Leve de tereur!
ïanaf den dag der afkondiging der besluitwetten is
.rij aan de orde van den dag gebleven. De afkondi~i~g der besluitwetten hield ze reeds in zich. V66r
en da der algemeene staking, op den dag zelf, en
aarna niet minder heeft ze op de brutaalste mmier
isgehouden. bien de 24uur werden voor de minste
vert:.--edingen monsterachtige vonn5.ssen geveld : een
.··:...-,:üd.0.L .kri jgt 6 maanden gevangenisstraf om een on!.e~Yr.·ï....i;ie.c op s traat rond de ooren te sla.an; 2 ande-•
'n een jaar gevangenis om de bezette farie, zon-,n· vuurwapeus, tegen 200 gewapende gendarmc-~-: 0-e
}pen verdedigen; een ander no 3 maanden oi zicn
ond~r toelating, als bui tenstandsr dus, op' tgrondebied der Renault-fabriek te bevinden. Daaroj_j ontwangen 8000 Poolsche arbeiders een verwittiging, in
.let Poolsch opgesteld, dat, zoo zij niet aan't werk
alijven, hun kameraden onderkruipen, onmiddellijk
aet de gewapude macht over de grens z.ullan worden ge-~
•t. De maatregelen tegen de 24uren-staking zelf kon*n niet overtroffen worden: al wat staatsbediende
is of in een "nationale indus trie" arbeidt, wordt
mlitair opgeëischt, afwezigheid krijgt als straf
auniùaellijk ontslag plus, gebeurlijk, de maatregean die zullen getroffen worden voor militaire
"'enstweigering. Gansch hct land lijkt wel militair
-►

•

l/ezet!
Intussclen is de overwinning niet; uitgebleven,

dpch de terreur houdt aan. De bour~eoisie schijnt
wreed te zijn wanneer zij de overhand haalt, zoo wreed
dat zelfs de aarts-konservatieve "Times" de hoop durft
uitdrukken dat Daladier geen machtsmisbruik zal aan
d.en dag leggen. Doch ook die wraakaatregelen hebber
hun politieken zin, het proletarie.at wordt niet alleen uit sadisme gepijnigd! Het moet gekren..1<:t en. ve:-nederd worden, bewustzijn krijgen van zijn onaacht!
De toestanà. wordt nu voor het Frans0h\..• pro] eta
riaat hoe langer hoe zwarter, de betrek(::elijkè aamokr~tische bewegingsvrijheid za1 gauw tot het verleden behooren. Reeds laat zen, en dat wijs op veel, proef±1lonnetjes op in den zin van de ontbinding der Komuunistische Partij, maatregel waarmee men nièt de stalinistische burokraten wil tr~ffen, maar wel het Fransche
proletariaat in zi jn gt::heel. Ook de pers schi~t ccn
hoe langer hoe meer dé fascistischa fethodes eigen te
willen maken, typisch. hiervoor i de ijaa ncutale
houding die tegenover de beestachtige jden±'olg:2uger.
in Dui tschland dvor haar ingenouer werd, en aat ir ee
land
gaat! dat zoo graag op zi jn zin voor ger·echtj_g:1ei.,1 i:-rat

Tenslotte heboen de Franscle geurtenissen og
een schril licht geworpen op een aheid waavan a. arbeiders, ook de besten er onder, no nist doordronge
zijn : de onmacht, de volledige onacht der arbeizrsorganisaties, zoowel van hun vakbc,:1d.E:n als van huu pai:-ti jen, eens dac de bourgeoisie z1ch verplicht ziet e·.
tegen in te g3an. De arbeidesorganisaties zijn in fite
nog reuzen op le:men voeten, vermolmde lichanen, cc±»
op 't gerek aan bewustzijn bij 't proletariat en in w-

zen handlangers van: t }::a.pi t;alisme, die, eens dat de eslissende aarval van een der klas€en zal geueuren, r.
tisch uitgeschake!d z:lien wordc:. De leiie

er'Fi_

sche oa:isaties - sotigen va; de cest vooraanstuaden dan, waaro de maure@el kor toegepas wcrd! - <lJ.e
de; Fioat: Populaire bij a.t:.. la;.. te
verkiezingen, en o7der i:lced dèr cakingén Z. 29
feitelijk de aangew.zci Jeders in e repvoie waren,
worden nu door hun kollega, l'IJr. DalaJ.ier, nad.!' aanJ.ei-..ti . . _

door de overwii:g

Il/-.,an hun houd.ing in verbend met de ~taki...11.g _gt:straft
et hun ontslag uit voorname posten uit behe~ren die

ran den Staat afhangen! En toch wordt er nog gedacht
.llfèt een dergelijkeleid.ine, bij machte zou zijn de leing van een ernstige beweging op zich te nemen ..
Daladier, de vertegenwoordiger der kleinburgers
rreeft zijn sporen voor het Fransche groot-kapitaal '
rdiend, het proletariaat is geslagen geworden. Be1st zijn taak schitterend vervuld te hebben, roept
ij nu het Parlement voor 8 December bijeen. Voor een
.2e uaal binnen een tijdsbestek van enkele weken wil
rij zicb, voor bewezen d.iensten, door de "natie" la5en toejuichen. De positie der regeering zal er dan
~tevig genoeg voor zijn om de taak voort te zetten
die er in bestaat den weg voor da staatsdiktatuur vcy
• .;. mak:en.

--------------
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DE AITI- SEIIETI SOHE AJA2TERRIE
De arische "ultnn" waarvan hot nazisme zich tot
hoogste vertegenwoordiger verklaart, heeft de gelegenheid gegrepen om voor het aangezicht van de wereld zyn
volle maat te geven.De heele wereld heeft gesidderd van
verontwaardiging-wat o zoo zelden gebeurt- voor het
achaatnte loà s schounspel van de plundering van israë 11 ..
tische goederen en den smaad op de j oden gepleegd door
de nazi-folteraars.Voeget y er onoiddellyk aan toe voor
hen die de opwinding door het hitleriaansch anti-semitisme teweeggebracht willen uitbuiten voor chauvinist:ische en patrio tische doe leinden, d at de nazistische uikspattingen niets gemeens hebben met de germaa."'lsche kultuur of met om het even welke kultuur.Geen land en zeker

geen ras bezit het monopolie van het enti-sem.itisme. Het
heeft niets specifiek-Duitsch. Andere landen, voor Duitsch
la'l'ld, hebben heG aangewend. Het is geen karaktertrek van
een nationalise, masr va n een klas, van een Pegiem.
In den loop de eeuen hebban alle Euro peesche mogendheden zonder on.dars1Jheid gebruik gemae..kt van de antisemic tische demagogie. En byna telkens o m dezelfde redenen die Hitler hebben doen handelen.
Ierand hèeft geschreven d at he t en ti- semi ti sme he t
socialisme der storelingen ac. Men denkt aan deze woorden, als men gadeslaat welke passie het jodenprobleem ontketent in zekere kleinburgerlyke middens dèn zelfs in zekre iager van arbeiders die zich niet meer laten beetneme
door het vulgair patriotisme m~ar onvoldoende voorbereid
om te weersta an aan de aanvallen van het anti-semietisc h
nationalisme. Reed s in de middeleeuwen gingen er over
de iodn hoopen uitvinadsels rond, waren zy geen hostiesch~nc:ers, kinder·en-en •1rouwenmo ordenaars? Deze voorwendsels ta!ten het do goede christenen mogelyk de joodsche

goed-eren te plunderen, aan de □et sohulden beladen hoeren
die van hun rg te zetelex., an de burgers een gevaarlyk
konkurent ui t te s .:hake lan. ilet nazisme s te lt zich niet
aen als verdediger van god, want het is in zyn wezen heidensch. Maar de vocrendsels to: ingrypen teçen de Joden
otbreken haa daarom niet.lu wer men hun niet mear· voot•
de hosties te schenden, msar el het rs,
De advokact, de do'ver, de besntte, de "arische" min-
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staat is openl; zyn eischen
stellen,het verblyfsrecht
vo or de joden opeischte. Maar by deze aktie moet het zich
ten scherpste verzetten tegen elk nationalisme, het joodsch
er in begrepen(want er bestaat wel degelyk een joodsch nationalisme), dat enkel de jodenvervolgingen tot voornendsel neemt om den haat ond.er de volkeren aan te akkerei.
ten profyte van de imperialisttsche begeerten. Het joodsohe vraagstuk kan enkal opgelost worden doou de zegevierende socialistische revolutie. wanneer de menschet,
over rassen- en nationaliteitengrenzen heen samen zuller
arbeiden an het algemeen nelzyn, mannesr y zich mensch
zullen voeisn, lid van de menschelyke gemeenschap, vooraleer zich ï,8 voe len gebo nden aan deze of gene godsdiens tige ~if ûatior1ale gemeenschap, dan eerst zul len de
voorwaarden ·.rE:...:·wenl-ykt zyn vo or de vreedfame sa.menleving
van alle recsehengroepen. Het kapitalisme kan zeker gecn
oplossing roor deze kwestie brengen. De heerachappy var
een klasse voronders tel t de verdeeling van de werli ld ir.
vyand:l.6a nalionale geraeenschapnen. :ç>e zoogezegde demok:-a
tien evrin als de fascistische rcgimes, arbeiden aan
he t n~t.rLaLrn. van de nationale afbak.eningen, die de menschen verdelen: intcgendeel zy willen die verstevigen.
De tir::~.•c,-31:i ne, die he t kapi t alisme sche Pt rond he t
jodenpro-DL:!BT. !laar aanleiding van het Hitler-barbarisme,
is sleclts do voorbode van de ontketenirg van den nation ali stischer haa t do or de bourgeoisie wakker geho·..ide~en die tot den oorlog moet leiden.
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PARTY EN ARBEIDERSR.ADEN.
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en Organisatie van de voorrhoodo wondt tot revolutionaire party van het Proletariaat warmeer ze als dusdanig ordt erkend doos het revolutionair proletariat
in de bedryfsraden: van hen krygt zy haar OPdrachten,
van hen haalt zy haar macht: zy zyn de dragers van de
revolutie, zy vormen de kernen van de diktatuur van het
pro le tariaa t, zy zyn de bouwers van de nieuwe maa tschappyorde,
zy leveren haar verantwoordelyke en uitvoerende
lichamcn."

Hot is vanelfsprekend dat de verhoudingen tusschen
party en basiilsorganisaties te ingewikkeld zyn om in e:nkele lynen dcor ecn paar lapidairo ui tdrukkingen te wordon \1eer·gegevcn, Zullrs Wi!.S dl:tl'.l ook niet de bedoeling van
vooraand cita at u.it; het artike). over wilde stakingen
i: iuet bull27r. nII. wat hier echter nél booogd nord ,
is, er o te du?ken da t de styd om de acht en on
haet behou van de macht slechts kan gedragen worden do
de organisatis van de erbeiiersklasse ondev den dru
an ae gcbieaende eischen van den stryd zel in het leven geroepen, en dat die macht slechts door hen kan uit:::;i:,nefhnd ":"ûrcler::.. Dat hierdoor de rol van de party voorloo
pie bGwust werd op den achtergrond geschoven, haar ver'.-2ud1
tot de basisorganisaies allicht ken geinterpre.
L0er<! wor•den als .die. van werituig in de hand van de handelcnd, beslissend- en mechtvooond-optci.de arbeiders..
raie, is te yten aan velgendc rstandigdcn:
I° Dat die vcrhouding, voo:zo ove y nt onderer
van een behandeling kan uitrekn2, niet zcnaoe verder vox
b-:h.:üci kan ui teenge ze t norlen in enkele klaèi.r-gefor-muleer
de, alles-omvattende begripen,
2° Dat zy een niet-aktueol-beséaendc werkelykheid is,
dat zy ten zelfden titel als de evGnmin aktueel-bestaande par t_;y,.m en basisc:rganis aties, he t prod ut is van een
in-voorberiding-zynde periode van klassenstryd en in zekere mat de bekroning er van,
wat laat
bereiding
is? ons toe te beweren dat die periode in voorI° jc avertuiging dat de k) u.ssenstryd in de kapita-

listische verhouding, een
2° pat by

de

b?yvenads

werkeiykheid is.

hiig.var.tsrerhodingen op de basis
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van de bestaande arbeidersorganisaties en de overgeleverde strydmethodes, de arbeidersklasse haar posities niét
kan blyven handhaven en deze zeker niet vereterken, de
stryel zyn kar-akter van stryd om de macht moet verliezen;
we ten slotte zullen staan voor een politiek en ekonomisch onder terreur "georganiseerde", t.t.z. volledig
ontrechte arbeidersklasse....zoo zy langs nieuwe strydvormen geen nieuwe organisaties weet uit te bouwen.
3° Het links en rechts, op alle punten van den aardbol waar de kapi talistische produktiemethode de voorwaarden hiertoe heeft geschapcn, van wilde stakingen.
nat wy ons hierv:m klaar rekenschao geven, dat wy

onze propaganda in dien zin voeren, dat we ons telkens
richdien to t ùe arbeiders als zichze lf in den s tr.,d or-•
ganiseerenàe, en do or dien stryd en langs die org·'t..·üsatie zich to t heersc::.iende klasse opwerpende maatsch&.!"·
pelyke macht, bepaalt meteen onze fundaœenteele verhou

ing tot de zich vormende arbeidersstrydorganisaties.
Wy organiseeren niet de arbeiders, wy vertegenwoordigen niet de stryddragende kernen van de arbeidersklasse:
y yzen op de noodzakelheid, op de historische onontkoombaarheid van het aangangzynd organisatieproces: als
groep van de voorhoede zien wy objektiet wat de arbeiders
voor zichze lf als kapi taliatisch-ge~-xploi teerde winstob~·
jekten in de konkrete momenten van de immer seherper wordende tegenstelling tusschen kapitaal en arbeid allengs
meer bewust als icts gaan aanvoelen, waaraan niet ra~e~
te ontkomnen i3.
pat beee&oui cchter niet dàt de arbeidersrs?et. es
zullen komen~ Of zy er zullen komen is tenslotte oruniddellyk afhaaklyk van de machtsverhôudingen. in den str:ya..
Maar zoo zy er komcn, bcteekent dit vocr de arbeidersklasse een reusachtige stap voorwa arts, iS dit op zy
œinst genomen beslissend. voor het verloop van den klassenstryd en hot maatschappelyk ui tzicht van dc komende
eeuw. Hoe zy er zullen uit zien, welke elementen zy in
zich zullen houden tot bevruchting van den stryd, en
welke faktoren van zelfvernietiging en ontaerding, dat
kan en dat hoett ook vanzelf'sprokend niet op vo orharul
vastgclegd of voorspald. Dat zy die wél in zich zullen
dragen en dat op het kunstig hante·oren er van hee'! de
kapitalistiscbc klassenstrydsstrategie zal zyn g1..è'J1.:".:à 1
hoeft nauelyks aangomsrkt: De komunde,organise'is 7an
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de arboidorsklasse zyn geon utopischo schepoing, zy zyn
menschenwerk, prod ukt van den groei van een mensche
maatschapp-y gegrond op klassenstryd, moment on etape in
den zelf-orgenisat·ie'-arbeid van een ne ;:rgett·apte, uitge ..
zogen en nog niet zoolang uit het analfabetisme ontgroei,
de klasse: zy zyn njet de bekroning van dien uiteindelyken opgang, maar de··voorwaarde er toe.
Eet grondprobleem van den komenden stryd is dus niet
hoe varmon we arbeidersraden? Maa r hoe word t de stryd
georg::miseerd, waadvan de arbei.dersrad.en de drasers en t
vens hP.t produkt zyn? Ool! niet: hoe vormen we eers'.: de a,
beider;1raden en· hoe ·organiseeren we dàn den stryd?
In andere woorden: we krnnen ans niet in~t3llen op
het verwezenlyken van één element, één bestsnddesl van
den stryd; al heeft_dit dan nog zoo'n p;roote waar.de, al
geeft het ook zyn heele beteeenis aan de periode van
stryrl die vo9r de deur staat. Dergelyke probleemstelling
is geon onvolledige, het is een in den gcd verkeerde.
Wie net probolesm nièt in zy geheel zier, onoplosbaar
iTJ. zyn bcstanddoelen, ziet het verkee
:ie het tocelyk
oordeelt met etapen· tewerk te gaa:n, die h~-:.eft niet alleeT
ecn vereede ovatting van het heele p:aces var det.
klasenstryd, traàr diens eigene instllins tegeover
he t pro ces moe t no®dgeè. '.'7L'n6ct! c-p een val ·~ci1e b1::.1::.i s t.erusten: die heeft een opvattira ovr de veroucig zaa party
(of.' vocrhoedegroepeering1 tot basisorgc:..n~ss.ti3~; die
e in geenen deele kunner aanvurdet. Die moot i:: ytu
konsekenties by een partidee belenden- onvercc'illig
of hy al dan niet het part:,princ;ipe verwerpt-, da.L ûr..s
wezenlyk vend is.
we her·nale:r..: de arbeiders"!:'a.è.en word.an nie t gevord
do or een radikale en cnvermor-:i. .de abeidorsraie:u-propaganda van bui ten ui t, door en ncailosze en onbeatzcatige,
vo or zichzelf geenerle' fus;ic iei3:!t.de grcepeering.
D<"' arbe::..dersrad:ên zyr. heL prr,di~1~t Vl!L dieper en verbreider inzicht in de onmiddalle eisclou van den stryd
in het gebiedende van den ctryd: dat j_n:zicht groeit in
den strycl zelf en het is onze task ce sbeiders in dezen
stvd te orinateerena, zyn togelyhetea eu zn beteekenis
te beliuhtena. nierdoor berciden e vco 0us zolf een
mezenlyko P;nktie inden kla:sens,ryd: onze groepeering
ou!t in zi: do my·!yheden uit te grueien tot revolutionaire srty va, te! pro?erariaet,
1
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Qntwikkeling van den kl.assenstryd met uitbo.':~, van
rad,en in de bedr:yven en groei van revolutionnair·e partyetL al• één ondeelbaar proces, niet in den tpd(etapenwyze ontwikkeling) en niet in de ruimte(party als extraproletarisch. produkt)gesch.eiden, de eene de andere aanvullend en de eene voorwaarde tot de ae.ndere: alleen
runktioneel
verschillend.
pe klassenstryd
is geen kwestie die gesteld wordt
door éen bedryf, ook niet door meerdere bedryven, waarvc:
een aanvullende eo~rdineerende funktie zou moeten OP zicl
genomen worden door de respektievel:yke arbeidersradên, o!
een met byzondere c~Ordineeringsf]il!lkties bekleede centra·
le bed,:yfsraden-organisatie zou mmeten in het lev gero
pen worden. ne lassenstryd is zelfs geen estie iie ge
ste ld word t uitsluitend o.oor de byzonder-geaards- ~a.pitalistische ekonmie en die op de basis van door ·Sie ekcnomie bepaalde arbeidersorganisaties haar beslg ryt.
Klassenstryd iS een produkt van de maatschappy zocals z,
door de kapitalistische uitbuitingsmethode odt epaald
en een esie door die maatschany ln haar gehee l ges'el
ne objektieVe erke:nnine; van :ces f,,it van de kapitalisi~sche uitbiting en de cvertuiing dat lanes den we V@
de uiteindelyke machtsveron·cillb do or het proletariaet
aan deze en aan e lke ui t bné. ~ing een e inde al r.o riJ en ge steild, ligt aan de basis vi:n ean revolutionaire party
van het proletariaat. Dit bepaalt haar instelling tege~
over en begrenst meteen haat: funkties in den \classenstryd. nit weerlegt Ae beering als zou le party if
idèntifieeren met het proletariaü en het ;,roletariae t
zyn lot zou kUJlilen leggen in de 'and an van de pary; dat
de arbeidende lasse zich zou te schikken hebben naar
d'e •richtlynen" door de party aangegeven, richtly:cen
dl:e zoude"- zyn ingegeven door de scherp-theoretische
analyse van de gegoven toestanden tenoverstaan va_1lei
aven theoretisch uitgedacht en voorgesteld einddoel.
rs dail de part;y een tonnatie van 1nùiViduën die
alle evenzeer overtuigd zouden zyn var:. <!e onontbeerlykheid van dergelyke tormatie! I• het een groepeerinz van
menschell die doelbewust naar een weloverwogen plan
d6 orgsnisatie scheppen en ze om zoo te zeggen·11eel ol
rervaardig aan de arbeidende \<lasse kadO doen, omdat
dergelyke Ql'ganisatie iets iS dat zy niet uit eigen
1<rachten en eigen ni.ddelen kan tot staJld brengen en zonder dewelke zy noohtans haar ontvaogdingsetrJd niet uit-
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kampen ka...vi?.
II

Of "l S .z~ 0 ok ean S peci r'ieke ,
autonome·" 'organisatie van en ~r._Q·:· en dO')"' de arbeiclersklasRe .in deri ·aa.rd
van àe bedry·f·s·JègB.L-iis!!ties dar. . , o•aar dan toch a·ok weer i
iets andc,rR~ ï-a~s waat·van c'l.e bew•Jst e arbeiders in a.e ·
b~dryven c'l.e_nood.xakelyl\.heid zouclen hebbe;n ingezien, iets
als een ver-•10 l lediging J een c:o(jrdinati.e-, ~en verbi11fi:gs-, een snonordonigsmachine van het bedryfsorga:li se.tie-stelsel, ie:ts als de b-akroning er van en dat
da, tcch tanslette aar een )?.codukt zou zyn van de ei-ge?: ativitcit van de bedryfsorgnisaties, iets dat by
de uioefc'hing van hun furztié als een· behoefte zou
:
;- ,•--:::, "'c gevoeld en-zooals eon
licheam de organen schept·
iie :e rosten telaten te bestan en zich te ontikkef~•:1- e1:ren Automatisch het bedryfc0rgariisatie-lichaam
~-:''1 u o·ordinatie-orgaan zou s_cheppan in diens t van he.t.
'eo=l?
•
ot zulke konklusies kan ~en komen als men zyn auton";r.ie-bPkoœrneringen zoo1rer dr~·ft dat t.:en tenslotte
110 tua ar allesn de stryé.ende aroeiderska.sse zou zien
en niet meel'.' het pt.,Oci.'ù.!; van dier_ ztt·yd, de neerslag
e van in hettschapybee.'d a.rhineii die stryd zich
i7oltrekt de ideclc!.Sische tsrugwei.,~cing er van op de
.0ding én de gedagingen van de nseaen al-of-n1iet
onder s trcnge salariaat-1net-,hode ui t:gebu.i t en met opvatingen en erustzynsnotieven die hieop alleen terug te
11

11

oeren zouden zyn.
Als e egen dat de arbai:de;'S!'ad.er_ een produkt zyn
van den. s tryd van. de arbeidersk:!.~s~c, die zich s.l leen
lags groeiende, eer-en-mesr ut.onoer zelforganiseerL1;3s2-rbeid ta t maatsch,:i!)t;:y-bel-is;;;rschenâ.e klasse kan
d0en gelden, is di niet zoozeer een vaststelling van

nschsn-dio-hi-kmnmen--ten en die die y3heid moecc-n t:7:irent;en aan ;;.lle loien \7an dB_ a:t·beidersicla:=: se.
FAe.r ctan i s dit ook, en in de eerste plaats, de vas t3te 'i. Jing ·1a:n b.3 t :'ei t d. à t de a:r·beiders~lasse zich op .
de37cyl:c wze o;gants0t, dat zay zich op grond van '
de eigcaaçigheden vn het huidig maatschappelyk stelel niet ders édragen kan; dat zy zich niet bewust
u.'s prolétarischs klasse heeft opgeworen en in die hoedari'ei3sl of n±et de macht zou oµeischen naar -eigen
ri Iller, ât zy van deze willekeur het zich al .or niet
op deze of gene· basis organlseeren zou kunnen afhankelyk

maken. Maar wel dat zy als lse een pr·odukt i van, ht
maatschappelyk stelsel waardoor en waarvoo--r zy dien6t.•baar gemaakt is en dat y krachtens deze dienstbaarheid
eI1 om zich gewoon als klasse, t. t. z. als onderdeel van
de menschheid ~at door zyn onderling-gelykaardige uitbuiting een onderling-gelykaardige stelling tegenover alle
groote levensproblemen inneemt, te handhaven, tot een
stryd genoopt ordt die haar verplicht zich binnen het
ke,der van de mogelykheden door de onderlinge machts7erhoudingen geboden, on die en die basis te organiseeren.
En dat die stryd, door die organisatie heen, aan dezeYen aan elken uitbuitingsvorm een einde zal etellen doc,r
de machtsverovering van het proletariaat. 1
De part-y is een organisatie van onder .-capi talis ..,isc11e
verhoudingen levende menschen die de overtuiging hobben
van de objektieve ontwikkeling van de kaµital~stit;che
maatscha?P-Y naa.11 een kommunistisca-e, zoo de arbeidersklasse er in slaagt de macht te veroveren, en die zich
instellen op de bewuste vordering van die ~achtsve~o~ering, Als dusdanig zyn zy geen onscheidbaar onaer"agi
van een onder alle opzichten éenvoi..,roi5e strydenèe klasGe,
geen onder alle voorwaarden en voor alle tyden aan de
arbeidersrade~ gebonden lichaam.
De party is een produkt van âe arbeiderskla5$G in de
mate waarin de arbeidersklasse zich krachtens maar ook
ver haar eigen klasseinteressen heen tot cmvorcer Va
de kapitalistische en verwezenl·t-œr van de kommunistische
maatschaPPY opwerpt. Een klasse is niet in staat zic~ b3wust te beperken tot het nastreven van haar partikuliere
klasseinteressen. nat heeft de bourgeoisie niet vor~ocht
want in den stryd om haar eigen hegomonie rieP zy de
arbeidersklasse in het leven, die met de vernietiging
van de kapitalistische onderdrukking de voorwa&rdGn verwezenlykt voor de vestiging van een klassenloofe œaatschappy.
De arbcidersraden als dragers c:a. verwezenl-ykers van
deze taak leveren hier ecn atryd waaraan de p&rtj met
elken vezel gebonden is. In de arbeidersraden gaat de
stryd van de party om het propageeren van dezo historische ta.ak van het proletariaat. In de mate waarin de
a.rbeidersra.den he t bewys leveren deze taak iliet te Q'er••
wezenlyken gaat de stryd van de party tegen de arbeidersraden.
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Als men zoo het prob 1 cen stett; nordt het meteen
C:.uidelyker in wclKen geest de oarty "haar opjcacht.Jn on~vangt11 van de arbr.:i.dersradon -en"haar acht hulc" van de
a:rbeidersri::l.dou.
sr zy zich an den eonen kant niet kan binden aan

een zekere arbeidersraden-mystiek, is het aan den andercn
kant kthaar dat zy in den kla3senstt'yd op geenerlei "on-afhankelyke" aktie ken aanspraak ma:-ccn. waar el~c opea:.. g
in de ontikkeling van den klaseenstryd gebonden is aan
het ontstaan en de ontwikkeling van arbeidersraden, ishet
duidelyk dat eer revolutionnairs groepecring van de voorhoede slechts in staat is ecn mezenlyke vol in den klassenstryd te spelen en uit te grocien toc revolutiona.ire
11
party van het proletariaat zco zy als Z')Odani~ cloor het
rovolutionair proletariaat ia de bodryrtract.en wordt bekrachtigd".
Deze "berachtigin"vronderst:lt het anezig yn i

de massa van ecn op grod van de objeltieve ontnik'cling
van den stryd en de rol van de party in @iea stryd egroeid bemustzyn, dat de 9art; iu zy cneve d«ante
en in z-yn konkrate verhoudin6Bn. ter de aroeid.c:rsrad.en aa1.vaard t.
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Staat en Revolutie, vert. Gorter
Fr. 2.50
Kommunistisch Manifest, vert. Gorter Fr. 1.25
Brochuren

Gorter :

Historisch Matérialisme
Impérialisme, wereldoorlog en de
Soc. Demokratie
Wereldrevolutie
Open brief aan Lenin
Klassenmoraal
Grondslagen van het Kommunisme

Fr. 2.50

Fr. 2.50
Fr. 2.50
Fr. 1.00
Fr. 0.50
Fr. 1.50

Uitgaven van de G. 1. C. :

Lenin ais Philosoph, van J. Harper :
Kritische Betrachtung der philosophischen
Grundlagen des Leninismus
Prijs Fr. 5.00
Nog voorradig :

,

Brochuren van Rosa Luxemburg :

Massastaking, Partij en
Vakbonden

Prijs Fr. 2.50
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