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DE VERKIEZINGES EN DE 00RLOG. 

ARBEIDERS, 

De ononderbroken palabers der partyen van 
deze laatste zes anden hebben tot de kameront• 
binding ge leid. De "hartelke verstandhoudmng" 
van de meerderheidspartyen heeft al haar middelen 
ui tgeput. De nationale unie, met zo ovee 1 inspan 
ning op pooten gezet en met gekonkel en gesjacher 
rechtgehouden, is in roemloos twisten en scheld.en 
ondergegaan. In den grand zyn die partyen het 
nooit eens geweest dan op een punt: hun gemeen 
schappelyk stre11en om de arbeidersklasse met alle 
middelen van bedrog en geweld er onder te h9uden, ! 
het oplaaien van hear beustzyn en haer strydlust, 
dat in I9 36 zooveel hoop en verachting ettigde, 
tegen te gaan. 

Dit hebben we kunnen opmaken uit het janmer- 
lyk driej arig be leid van de regeering. Wa t d.e 
arbeiders door massale stakingsbeegingen hebben 
veoverd, heoft zy door alle middelen trachten 
neer te halen. En hatt zy niet beloofd die vero 
veringen vast te leggen, te ontwikkelen, uit te 
bouwen? En aar staan we nu? i1oor een regeerings 
krisis, door de liberalen onder treurige voor 
wendsels uitgelogt en die ten slotte mnoet uitloo 
pen op de bezogeling en de bekrachtiging van de 
ondermyningspolitiek van de vqrize regeerin. J 
heef't de basis gelegd, waarop de ultra-reaktio 
naire geldnachten achter het lamaaierig Martens 
kabaal hun intrigues hebben kunnen opbouwen, die 
een nieune richting moeten byzetten aan het ko 
mend re ;ecringsbeleid. Heeft de Société Générala, 
de werkelyke landsregeering, haar wil en inzich 
ten niet openlyk te kennen gegeven? Heeft zy 
niet gezegd dater zoo gauw mogelyk een einde 
diende gerteld aan de "sociale vermistingen" 

van de regeering? Of dat anders de kapitalen aan 
't staken zouden gaan. ,? Heeft zy niet te verstaan 
gegeven dat op de eene of andere manier het reeds 
zoo ellendig aande-31 van de arbeidersklasse diende 
besnoeid? 

Over de wyze van tçepassing van deze nieune 
politiek as er geen eensgezindheid in de regee 
ringsmeerderheid. De liberalen en katholieken 
hielden het met een brutale vernindering van loo 
nen, te beginnen met die van de staatsbedienden 
en staatsarbeiders. De B.W.P. verzet zich tegen 
deze opvatting; maar wil zy werkel~k alle midde 
len te baat nemen om een nieuwe aantasting van 
dlen levensstandaard van de arbeidersklasse te 
keer te g.aan? La at u dat niet wysmaken.., In de· 
krisisperiode van het kaoitalisme schommelt de 
uitbuitingspolitiek van het kapitalisme tusschen 
de loonsvermindering en de prysverhooging, tus 
schen den nom.inalen en den werkelyken afbouw van 
de loonen, tusschen deflatie en devaluatie. En de 
aanwezigheid van de B.W.P., kampioen van een 
"demokratisch"gekontroleerde kapitalistische 
uitbuiting, mét behoud van privaateigendom en 
klassevoorrechten zal hieraan niets varanderen. 

Best nochtans komt het wezenlyk karakter van 
het overleden 11nationale-unie "bewind tot ui ting 
in zyn houding ten overstaan van de laatste in 
ternationale gebeurtenissen. De wereld staat aan 
den rand van den afgrond. Het gevaar yan een 
wereldkatastroof moet de regeoring zelf zoo drei- 

-. gend gebleken zy, dat zy den datum van devverkie 
zingen wou vervroegen. Het Du1tsch imperiaiisme 
boekt dagelyks nieuwe suksessen. Engeland, Frank 
ryk, Amerika en de U. S. s. R. zoeken koyrtig naar 
plaats en oogenblik waarop zy hiervoor een dam 
zouden opwerpen. Dezo landen, die gister nog hun 

s volle vertrouen aan Hitler en Mussolini s:hon 
ken, beeren nu opeens dat zy in de aanhechting 
van nïet-Dui tsoh grondgebied door Duitschland, 
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het bewys hebben ontdekt voor den fascistischen 
mereld-veroveringsdrang. Zoo dezo aanhechting 
het beys lekrert voor het imperialistisch karak 
ter van nui ts-:hland, kan men dan een ande.ren 
maatstaf aanleggen vo or de het Reich omringende 
landen, egronder Engeland bezi t tingen heeft in 
al le were lddee len, Frankryk en Ho l land onme_te-ly 
ke bezi ttingen beheerschen en ~e lgië he t bewind 
voert over een kolonie tachtigmaal grooter dan 
het eigen grondgebied'? AlleGn aan blinden en 
snullen kan men nog wysmaken dat de aanstaande 
or,rlog geen imerialistisch konflikt zal y, 
dat aan den eenen kant de "vryheid slievende 
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volkeren, en aan den enderen kant blo eddorstige 
diktators zullen staan. De konende oorlog is e 
ri-::ht tegen alle volkeren, tegen de massa's van 
arbeiders, bëi"ëren en bedienden, tegcn hen die men 
Het "leiné vol" noet. Zy zullen er de koste 
en de mizerie van dragen. Zy zullen opgeofferd 
orden, hier in naam van de "nationale verdedt• 
ging", daar in naam van het recht der volkeren 
te beschikken over aan vo ldoende 11levensruimte,., 
eldrs nog in naam van de "denokratie" en de 
"vryheid", maar altyd en overal voor be langen 
die niet de hune zyn. En op de voorbereiding van dien oorlog heert 
de rege:ring van"nationale unie" zich byzonde" 
ingesteld. Diè regesringheeft er ook te y8%7 
dragen de Spaansche revolutie te likwideeren: de 
B.W. P. die vo orgaf de arbeidersklasse te vertege 
wo·ordigon heeft tot d riemaal toe haar woord ge• 
broken. Alleen de naam van Burgos zou volstaan, 
by gebrek aan andere redenen, om het so:iali8" 
isch verraad aan de arbeidersbe langen te brand- 
nerken. Er is nog een andere prty, die zich, ten o taan van het socialistisch verraad, to t ka pioen operpt van de rechten der arbeiders e" 
t socialisme: de Kommunistische Party. Y 

heeft het voorrecht, aâleen wegens haar numerieke 
zwakte wel te verstaan, geen regoeringsverant 
worrdelykheid op zich te hebben genomen, en lykt 
hierdoor minder gekompromitteerd. Mas.r zoo hct 
kommunistisch verraad minder glaarblykend schynt, 
is het daaromniet minder zeker. Overigens steckt 
zj in de kwestie van den oorlog en het hier aan 
beantwoordend chauvinisme alle andere partyen de 
loef af. 

wat dus ook de afloop van de verkiezingen mage 
zyn, hy zal op zich zelf in geen geval de oplossing 
brengen van de problemen die aan den grondslag 
liggen van den wezenlyken stryd van de arbeiders 
klasse om haar uiteindelyke cintvoogding. De par 
t-yen die beneren uit naam van de arbeidersklasse 
te spreken en te handelen, de B.W.P. en de B.K.P., 
sleuren·de arbeidersklasse als en kgdde naar de 
afslachting om belangen die niet de hare zy. 

Zy wil den vrede over de wereld door de ver 
broedering van alle arbeiders zonder onderscheid 
van nationali tei t; zy i 1 de hrybeid door het vor 
nie tigen van alle uitb-uiting; zy kan die nict ver 
overen door een oorlog, maar door de proletarische 
revolutic. Zy kan die aiet verov.eren dan ondanks 
en tegen de herschende klasscn, hun regecringen 
en de handlangers er van. Zy kan zich enkel reddon 
door haap eigen aktie, do or haar stakingen, door 
haar opstand, die ecrst in de gecsten en dan 
in de politicke werkelykheid moet vcrwezenlykt 
worden. 

Het is door zich en bloedeigen organisatie 
uit te bouwon, dat zy er in zal slagen te heor 
schen, in plaats van e1n ~erktuig te zyn in de 
hand van het kapitalisme, dat zy zich eon weg 
zal banen na:r de overwinning, naar de so;ia 
listische matschappy, naar het kommunisme. 

ARBEIDERS, 
LAAT u NIET OPZWEEPEN nor,R DE ZWEiIDELA.ARS Li 

PATRIOTISME.,; OM. EET E'TEI ODER WELKEN NAhlii OF· üS- 
KER. 



DE NATIONALE VERDEDIGING IS EEN KRIIE TL 
LEUGEN. • 

ER- ISGEE VRYREID AOGELYK Z0 OLANG DE ARBEI 
DERS ·urTGEBUIT WORDEN. 

DE TYAND STAAT NIET O VER DE GRENZEN MA.AR 
WEL IN EIGEJ.'-1 LAND. 

HE'I· SOvIALISME MOET HEROPSTAA..'l DOOR DE EIGEN 
AKTIE DER ARBEIDERS .. 
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HULP KAN DE SPAANSOHE TLUCHTELINGEN. 

De Belgische sektie van de Internationale 
Kommissie tot hulp an de Spaansche vluchte 
ling~~ De omstandigheden en modali teiteiîvân 
die s ti :::hting zu_llen in he t vo lgend nummer nader 
toegeli6ht orden. /is gesticht, . 
Oz1dertusschen moeten ~r dringend fond sen toeko 
men. 
Stort op P.. 32.90.73 
Vordert propagandamateriaal en inschryvings 
lysten van Kd. Le Grève. Stroobantlaan 52 Ukkel. 
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DE EKONOMISOHE STRYD EN DE ONAFHANKELYKHYDS2 
POLITIEK. 

De internationale spanning is ontegenspre 
kelyk versQherpt door de vernietiging van Tehe 
ko-Slowakye. De nieuwe machtsverhoudingen die 
ontsta an zyn uit de latste gebeurtenissen in 
Midden-Eunopa en den Balkan zyn het gevolg van 
e:.m nieuwe aanzienlyke machtsverschuiving in het 
voordeel van Duitschland. De pers heoft eenstem 
cnig te kennen gegcven dat het afsluiten van -.-'.:::'.! 
het Dui tsch-Roeme :msch handelsvet"drag in werke 
lykheid de natuurlyke rykdommen van Roemenië 
(en zy zynu zeer belangryk) aan Duitschland over 
levert. Deze mogendheid zal nu behoefte hebben 
aan e~n zekere pauze om de aangehechte of onder 
haar toezicht goplaatste gebieden vréodzaam te 
organiseeren. De organisatie vanhdeze veroverde 
brokken van de voor Duitschland noodzakelyke"bo 
staansruimtc" kan voortgczet worden zonder dat 
zulks eenigerate de voorbereiding tot de verovo 
ring van nieumwe brokken moet verhinderen, en by 
ge1ro lg zonder d at daarom de internationale span 
ning moet vcrminderen. rntegendacl, de tegenstol 
lingen tusschen de mogcndheden die by den laat 
sten oorlog gewonnen en hen die hierby vcrlorcn 
hebben( onverschillig of zy overonnenen als 
Duitschland of oerwinanaars als Italié waron), 
zyn nooit zoo scherp naar voorgetreden als naar 
aanleiding van de laatste gebeurtenissen. 

Logischerwys, zonder dat daarom, zocals wo 
reods zegden, de bestande fudaentoole tegen 
ste l lingcn hoerrcn te verzwakkcn, zoudon wo ans 
thans kunnen verwaol\ten aan een welisnaar korto 
periode I waarin Dui tschland zich zo u onthouden 
van allé gewe lddadig ma.ol).tsvertoon .. 



aar het bltft to bezien, of Duitschland de 
antwikkcling die het zelf heeft 1ngeleid zal 
kunnen blyven behect's~hen na&.r eigen goed vinden. 
want die ontwikkcling heeft hagr eigen rythmus. 
Bovendien hebben de doolgcnooten van den "as" 
ieder hun eigen belangen die n;et altyd volledig 
onder elkaar in overeenstemming te brengen zyn. 
Qnder-lingc wryvingcn zyn van d 1en aa rd d at gecn 
ideo logis ch vernis die ken. onge.daan m.aken. zo·nctcr • 
de onthullingen van de journalisten in den dienst 
van Eng0lant en Frankryk, die altyd den ond vol 
hebben over de onde1'linge 9neenigh0id, vel'l de as- ' 
mogendheden, va or k linkende mun'c te _aanv9.arden, 
is het nochthans onloochenbaar dat de aktie vo or 
de vernezenlyking van de imperialistas'ho eischen 
van die mogendheden nier. altyd verlooyt als zou 
zy tot in de minste onderdeelen op vo~rhan zou' 
zyn vastge legd. Wè k'unnen aannemer_ da\ hun onder 
linge verhàudingen beheerscht worden ioor de 
wederzydschegenwoonte elkaar voor son oldongen 
feit te stellen. Dit is fuist een der vedenen 
waarom de logika op het verder verloo; der ge 
beurtenissen haar recht zou vrli-ezen. [n zyn 
rade van 26 Maart 1.1. aan de benden !rbeiders 
moordenaars, door zyn bemind met eer voorrech 
ten overladen, beleed Mussolini nog eyn·vol~e~ 
dige trouw aan de as, en erkende dat at zioh 
in kidd-en-Europe. he~ft afgespeeld on7eruryde1yk 
moest gebeuren. Maar tege lyk erinnercle 'tiy e?' aan 
dat de geschillen met Franryk onopgelost b.eten 
en de.t men niet mocht verbaasd zyn d a':i de oploè• 
sing van die geschillen hem wellicht eenmP...~ 
zou noen zyn toevlucht te nemer tot de politiek 
die zoo produktief is geweest voor yn on4ge 
noc, t Hitler. Deze gebeurlykheid houd t ir z'eh 
de mogelykheden tot een voorbarige algeme~te ùit 
barsting ot tot eon ontwikkeling die tot en 
a:gemme n geapend konflik% tegen de logike der 
feiten in, zou kunnen leiden. ' 

Het byzonderste feit, van aard de onttke 
ling van de toeetand-en·•~gevoelig te be1nvtoœen 

is de nieuwe houding van de· Engels~he diploma- 
ti~ die er op schynt te wyzen dat zy voortaan 
uitgesoroken vyandig staat tegen elke nieuwe toe 
geving aan Duitschland. De e,nsgezindheid onder 
elle leidende klassen in Engeland schynt zioh 
in dit opzioht te verwezenlyken. De Duitsche 
houding tegençver Roemenië, sleutœloositie voor 
de heorschapy over den Balkan en het verde 
Oosten, heeft zekere het hare ygedragen voor 
die koerswyziging in de .Rngelsohe oolitiek. Ja 
ren recds duurt die onderduische oorlog tusschon 
Engeland en Duitsahland voor de heerschappy in 
deze gebiecten. De Duitsche waren stooten er oo 
de Engelsche invoer. Dit verklaart meteen den 
dieperen grand van de vooratanders van het kor 
date optreden tegn Duitschland, die van aàle ver 
denking vap. oorligsoohitsing wensoht verschoond 
te blyven. 

Deze lied-en verklaren met het emstigste ge 
zicht, dat am e-m. einde te stellen aan de bru 
tale geweldspolitiek van het Reich, het geens 
zins noodzakelyk is hiervoor wapengeweld te ge 
bruiken. Volgens hen.zou het inderdaad volstaan 
J')uits'!hla..i.ct ekonomisch te boykotteeren: don toe 
gang aan de Duitsche produktén ontzeggen. Tcgen 
over de onmogelykheid van esn invoerverbod van 
den stal::.t, waarvan men aanneemt dat dit opzich 
zelf eon karaktoristiek gebaar van vyandigheid 
zou beteekenen, dat niet zou ontsnappen op on 
midde,llyke togenmaa.tre·gelen, _stellen de voorstan 
ders van den oorlog zonder bloed vorgieten vour., 
dat groepen van de berolking zich met dien boy 
kot zouden gelasten, buiten elkc tu&sof;lcnkomst 
van den staat. ken moet snul or een sohaamtoloazo 
oorlogstoker zyn-wat we eorder aannemen- om nict 
te zien dat de ekonomisohe stryd door den boy 
kott, don oorlog ni2t zel verhinderen muer ver 
haasten. Toon voer tien jaar en mear, en zelfs 
1ater nog, de gedeoltelyk-otapende imperial;s- 

' • 
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toe te passen op den Italiaansc-Abessynschen oor 
log •• Zy kan allem uitgaan van pertneknechten die 
voor doel hebben de wezenl~ke inzi~hten van hun 
land te verduike~, van lui die a1ie3n imperia 
lisme by hunvyand, die allen veroveringsdrang 
kons tateeren by den gebuur, · maar nie t in eigen 
land. De zuiver-ekonomische stryd is een beste 
wapen in cte hand van de ekonomisch-sterge laJlden, 
mees~ers over alle·rykdomme~ en alle grondstaf 
bronnen. Maar de onbeàeelde mogendheden, die dit 
evenwicht voortvloeiënd uit de alle3nhe~rschappy 
van de ryke landen, moeten a.ndergaan, kunnen dit 
wapen niet aanwendel'l. Om voor hun produkten ecn 
weg te banen, moeten zy toluren overnerpen, zie h 
toegang 'vèrschatfen tot de grondstofbronnen: en 
daarom moetan zy een einde stellen aan de 11oor 
hun nadeo lige toestanden·. • 

De vaorkeur•van de sociaal-demokraten voor 
het boykot-wapen en de ekonomische sancties met 
dé beering dat zy het voordeel bicden van zonder 
bloedvergieten paal en oerk te stëllSH aan den 
Duitsëhea eKpansiedrang, wyzen op de/kommering 
van bedoe lde • lui om • imà ·ware beteekeni s te ver 
zygen van dén oorlog .. die wordt voorbereid. Zy 
hecft tot doel de ·arbeiàersklasse in den dienst 
té stellen ·17an de burgeoisic voor haa.r imperia 
listische ~ooftochten, doon haar te doen gelo0- 
ven·dât alleen Duitsèhland veroveringsplannen 
koestert, dat de ekonomis~he posities die België 
inneemt het koloniaal gebied dat het beheeraoht, 

1 ' f Il terug te voeren zyn tot een 'natuurlyk reoht , 
d at nièts. gemeens hèeft met de belangenkonflik 
ten van de gr:-oc. te mogendheden. 

De kcmmeni.ator{ die begrypelykerwys zyn ware 
identiteit vâ!~::wygt) die, in de "Soir" zîch be 
moeit; om de a.andacbt te trekken op het groote 
be lang van. tien k .:n!!.nklyken brief aan minis ter 
Pierlo t heef~ eén bepaling gegeven va.'1. de kleine 

• staten 
1
die met vrucht door de raadgevers van de J 



arbeidersklasse zo u overogen worden, zoo zy 
evenwel in staat zyn_dit te doen in een geeat 
tegengesteld aan dien, die .hun wordt opgelegd 
door hun beroep van verdedigers van het kapita 
lisme. Bertrand Russell, van wien hy een uit .. 
treksel uit een zyner werken eanhaalt, Engelsoh 
wysgeer, wiens vranke taal onder. den oorlog hem 
de ongenade van de Enge lsche regeering on den 
bals haalde, schreef: • 
''ne kleine staten bestaan, niet dank zy hun eigen 
macht, maar dank zy de nayver van de groo te. Bel 
gi bvb. bestaat, omdat het beantwoordt aan de 
inzichten van Engeland en FrànkrykA Portugal 
heeft groote ko lonïén omd at de gro o te ma gendhe- 

• den in de onmogelykheid verkeeren over hun ver 
deeling akkoord te geraken. naar oorlog een ern 
stige zaak is, kan een staat voor een aanzien 
lyken tyd.een gebied behouden, dat hy zou ver 
liezen zoo een machtige staat besloot zich er 
van meesber te ma ken .... "· 
neze Britsche burger( die uit dieh hoofde met 
kennis van zaken over imperialisme kan spreken) 
is nochtans geen marxist, maar hy levert het be 
wys een veel objektiever oordeel te hebben over 
de heerschende klasse van zyn land, dan de offi 
cieele verdedigers van de arbeidersklasse van 
Belgié. De penneknecht van den koning in de "Soir" 
als goed verdediger van. de Belgische bourgeoisie 
leid t hierui t af dat, zoo Belgié enscht dat 
zyn sterke buurlanden zyn onafhankelykheid blpven 
waarborgen, het zich sterk en éen moet toonen. 
Als revolutionair leiden wy er ui t af dat de 
legende van een onzydig, onafhankelyk, oprecht, 
vredelievend Belgiè, vreemd aan de imperialis 
tische konflikten tusschen de grote mogend.hed.en, 
konflikèen die als zoodanig moeten erlend worden 
behalve door de beroeps-massamis'.i.eiders en de 
kapitalistische huurlingen,- dat die legende 
eens te meer wordt beschaamd.. 

! 
! 

e'. . 
De nakende oorlog zet overigens alle verdedigers 
van het live Belgiè op hooge pooten. De onaf. 
hanke lykheid_spo li tiek van onzen "groo ten"koning 
en van onze nog gr9otere ministers maakt het on 
derwerp ·uit van vinige diskussie. Men vrees t 
immers dat ingeval van Duitschen inval, Belgiè 
het slachtoffer zou kunnen worden van zyn te 
groo te "onafhanke :t.ykheid II tegenover en Frankryk .. 
En omgekeerd wenschen onze patriotten er zich 
van te vergeissen, of Frankryk en Engeland wel 
wezenlyk voorstanders zyn van deze onafhankelyk 
heid, vooraleer onze"anafhankelykheid "in den • 
dienst· te stellen van het Fransch-Britsch;imoe 
ialise, en houden er niet aan dié onafhankè 
lykheid op te offeren am vrede te hebben met 
Duitschland. Naar· onze meening kun.nen de verde 
digers ·van de "onafhankelykheid" op beide ooren 

.. s lapen: Frankryk en Enge land he bben geens zins 
de bedoeling, Dui tschland het exploot van Napole 
on te zien herhalen en .Antwerpen als een pistool 
op de borst van Engeland te zien gericht.En zoo 
·zullen zy tot inslapens toe de oude geschiedenis 
kunnen herhalen van he t onafhanke lyke Be lgië, vry 
van. alle imperialistische srcye-t ... Zoo zullen zy 
des te beter de arbeiders ·Içümten bedriegen. Het 
blyft echter te vreezen dat'de areiderslasse 
van di.t. land te laat zalontwaken, nadat zy reeds 
tot boven het hoofd in den·stryd der imperialis 
men zal zyn meegesleurd, inde..vreeselyke af 
slachting van proletariêrs 'yoor..een nieune ver 
deeling van de erèld onder.de..bankiers, de in 
dustriyèelen, de eigenaars, de burokraten, de y 

gees te lykheid en de mi li tairen van de vers chil 
lende landen. 

: ... 
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ALGEMEENE AANME Ria:NGEN OVER ORGANISATIE. 
OOOGOOOOOOOOOOO0000000O00000 

!)e stellingen die J .Harper verdedigt("General Rem.arka 
on the Question·of Ot"ganization".-'Living Ma.rxism"n°5} 
zyn die, die aan de basis liggen van de aktie van de 
o.r.O.(Hollandsche Groep vau Radenkommunistlen). 
Zy werden door haar persorgaan recds herhaalde malen 
uiteengezet en de mer theoretische artikels door one 
bulletyn overgenomen. In antwoord hierop volgde in het 
bulletyn een reoks artikels, die de persoonlyke houd.ing 
van een van de bondsleden tegenover deze stelli.ngen wil• 
den belichten, houding die bedoeld mid mecnt in over. 
eenstemming te zyn met de traditioneele opvâttingen 
van den Bond. De Bond heeft zioh eohter nog niet klaar 
over dit onderwerp uitgesproken. En noohtans is het 
naar myn meoning het sleutelprobleem dat vorm en inhoud. 
en tevens de noodige gebondonheid moet geven aan onze 1 
rol en aktie in de komende periode van den klassenstry& 
Dit mooht reeds blyken uit de diskussies naar aan- ' 
leiding van de vorige à'œrkiezingen en nu weor uit de 
houding die we ten overstaan van de eanstaande veriee 
zingen innemen. 
Onder de verschillende sta.nd:punten die by defltl gelègen 
heden naarvoren trad.en, ber9ept niomand zich,7of' stelt 
zich openlyk en vierkant teweer tegen de overtuiging: 
dat do houding van elke voorhoederoepgerin pogt be 
paald_~fil! door de overtui in da e arb • der lasse 
@fF@@fiandgl,_it@inde]yk_gn_ onderallg. yorgen,_de 
"ore .!.8ll ar eiders§eweg:i;u.e; moet verwer:een die gegrocic' 
Zn.ii.fi.dg 2@hErropéijk sfgeslofon .@pangspéri@dg y@n 
féC_ pi tanis:Cr@ütz.[sen@ad.g@2rr@l_gr.te 
s e~en heeft in de bur er kc bewind.sor anen rodukt 
van d.e eriode ar cmen ,vakbonden enzo . 
Dèze 'e' 'ing houdt in, dat destryd van de arbeiderskla 
se, niet alleen vormelyk, mar ook w.ezenlyk, hiet alleen 
naar zyn methode, maar ook-nrrar-z-yn-~histttn·aohe ·en· 
grondliggende tendensen, verachillend is van dien van 
de vorigG periode.Zy houdt nog in, dat het kapitaliame, 
in zyn opgsngsperiode zwakker stond tegenovor het pro• 
letariaat: dat de stryd hierby in wezen kapitalistiaoh• 
konaervatiet zou gene2st zy; dat het kapitalisme in 

zy neergangsperiode, bepaald door zyn groeiende maohte 
loosheid, zyn eigen innerlyke tegenstellingen te over 
innen, in staat is een grootere machtsontplooiîng aan 
den dag te leggen ten overstaan van een proletariaat 
dat zich als nooit tevoren in een toestand van ontredderir 
en machteloosheid bevindt; dat hieraan en organisatie 
en eon strydmethode moeten beantwoorden,•~ie naar hun 
innere mezen tegengesteld zouden zyn aan q,ie van de vori- 

ge periode. • Met de konsekmenties die hie_.i-ë.an verbonden 
y: ·' • Té pe party, onderelken vorm of met welkze struktuur 
ook, heeft geen en}ce-le rol meer te spelen.in den komen- 
den stryd. _. . ., .• . ,.J .. 

g° De klas·senstryd, onder de heorschende,.vergeleverde 
vonnen en methoden, doet afbreuk aan den._,~tbouw en de 
opd.rachten van den nieuwon revolutionnàibin -.-klassenstryd 
3° ne arbeiders-r aden z yn de éenige , ui t slüitende, en ui t 
e1.ndc l 1ke lichamen van den revolutionnaiten stryd en 
van den ui tbouw van de nieuwe prod uktie-éi verdeelings- 
me thode. ~ .-~ 

Deze houding kan naar myn mecning. niet die van ~ '-.,,.::·' 
den Bond zyn. ne verklaring van J.Harper:"rn zyn opgang tot 
beers~hende maatsehaopelyke klasse ontwikkelt het prole 
tariaat tegelyk zyn eigen organisaties en de vormen van 
d.e nieuwe ekonomische orde. Deze tes ontikzelingen zyn 
ona~scheidbaar, naken het proces·van de matschapelyke 
Tevolutie uiti Arbeidersklasae-organisatie tot een ster 
ke eenheid, tot massaaktie. in.stest, beteelent re=ds 
revolutie, daa het lapitalise sleéhts ojgeorganiseerde 
individuén kan regeeren, "en gnderzyds: ,+ 
"we zyn slests by den aanvang van deze ±évolutie._ De 
eeuw van klassenstrvd achter den rug kax!. niet beschouwd 
orden als en aenvang er van, maar allean als zyri.voor 
spel " •.... kan ik alleen byteden als de..gebruikte terni 
nologie rekeni;ri& houdt met het volgende,: • 
I° pat het "voorspel-"arater van de ·voo-rbye periodé 
niets vere.ndert ,e.an het -we-i~nlyk geme.~s·ohaPpe lyk ·karak 
ter dat en dsbass ligt van elke periode van den klas 
senstryd: stryd om de maoht,, stryd tot opgang tot heor 
schendo lasse, ondanks het,tastbaarresultast:van de 



verloopen periode, de inschakeling van·het proletariaat 
als ges-alarieerde klasse in· dienst van het kapitalisme, 
en de hieraan beantoordende "aangepaste", "behoudsgezinde" 
mentaliteit v-an de arbeidersklasse, gesymboliseerd door 
de houding ·van de traditioneele arbeiderspartyen. 
2° nat de stryd van het proletariaat om zyn autonome 
organisaties niet uit het niet vertrekt, maar zich uit-. 
bomvt op den grondslag van de bestaande werkelykheid, 
uitsluitende generator van de mogelykheden tot dien uit 
bouw. 

Dit veronderstelt: . 
r0 Dat alle mogelykheden die geboden worden door de ak 
tie binnen het kader van het gegeven verworvene door 
de vorige periode van den klassenstryd, moeten aangewend 
worden am den stryd in te leiden voor den uitbouw van 
de autonome organisaties van de àrbeidersklasse. 
2° nat de funktie van de ''V'ôorhoedegroepeeringen in dit 
verband den grondslag legb voor den uitbouw van . 1 
revoluti9nnaire partyen van het proletariat, met 
vast omlynde verhouding tot de arbeidersraden, autono 
me uitbouwers en dragers van de kommunistische produk 
tie-en verdeelingsorde...' 
3 pat de groepen van de voorhoede in de huidige over 
gangsperiode tot zending hebben de richtly.nen aan te ge 
ven, die de arbeidersklasse toelaten de huidige klasse 
verhoudingen derwyze te be!nvloeden, dat de gunstigste 
voorwaar.den orden verkregen voor de nbeue periode • 
van klasàenstryd,.ingeluid door de wilde. stakingen. 

Wil men de laatste konsekwenties trekken ui't 
Harper' s houding, dan valt wat hy noemt de neergangs 
periode van het kapitaltsme samen mat de intrede van het 
fascisme als internationaal-ge ldend regiem van de bour 
geois-heerschappy. Historisch gezien is dit natuurlyk 
juist. aar'dan dient mener ook direkt aan toe te voe 
gen dat de ontwikkeling van het "demokratisch" na ar 
het"fascistisch"regiem naar zyn opvatting geen wezenly 
ke struktuurveranderingen aan het exoloitatieapparaat 
doet endergaan, Dat dus een gebeurlyk revolutionnair 
verzet van de arbeidersklasse tegen het aan het bewind 
komen van het fascisme geen voedingsbodem in de door de .. 
zen -JVetgfl,ng geschapen toespitsing van de klassentegen 
stellingeon vinden kan, verzet dat zich niet anders 

i 

~

~ - 
an op de basis van het alreeds bereikte 

. assebewustzyn en de tot op heden bevochten 
e'enheid van de arbeidersklasse kan doorzetten. 

r . 
Dat'we het, behoudens deze opmerkingen met Har 
per's uiteenzetting eens zyn, mnoge blyken uit 
het feit, da we herhaaldelyk de arti:kelen die 
deze stellingen voor·uitzetten, in ans blad heb 
ben opgenomen. (L.B.) 
Hier volgt dus Harper's artikel. 

Organisatie is het hoofdprinciep in den stryd 
tot ontvoogding van de arbeidersklasse. Hierui t 
volgt dat de vormen van deze organisatie het 
be langryks te probleem ui tmaken in de praktyk 
van de beweging van de arbeidersklasse. Het is 
klaar dat deze vormen bepaald worden door de 

-maatschappelyke voorwaarden en de doeleinden van 
den stryd. Zy kunnen niet het resultaat zyn van 
theoretische navorsching, maar moeten spontaan 
opgeboud orden door de arbeidersklasse zelf, 
hierby geleid door haar onmiddellyke noodwen- 
digheden. . 

Onder het zich uitbreidenà kapitalisme bouw 
den de arbeiders eers t hunvakbonden. De afzon 
derlyke arbeider stond machteloos tegenover den 
kapitalist.; hy moest zich dus aanslu!ten by zy 
arbeidsmakkers am door stryd of onderhandeling 
den prys van zyn arbeidskracht en den arbeis 
duur naar zyn beste vermogen te bepalen. Kapita 
listen en arbeièers hebben tegengestelde belang 
en onder kapitalistische produktie; de klassen 
stryd loopt over de verdeeling van het totale 
prodult onder hen. Onder normaal kapitalisme is 
het gandeel van de arbe±ders de aarde van hun 
arbeidskracht, d.i., mat noodzakelyk is tot het 
onderhoud en de vernieuwing van hun bekwaamheid 
tot arbeiùen. Het overblyvend gedeelte is de 
meerwaarde, het aandeel van de kapitalistische 
klasse. ne kapitalisten, om hun winsten te ver 
rooten, trachten de loonen te drukken en den 



a~bemdsduur op te voeren. waar de arbeiders macht 
eloos stonden, werden de loonen gedrukt onder 
het bestaansminimum; de arbeid.sdutir werd :ôpge 
voerd tot de lichamelyke en ge·estelyke • gezond- 
heïd van de arbeiden.s zoozeer achteruitgin, dat 
hierdoor de toekomst van de maatschapp:y geva&.r 
liep., Het vormen van vakbonden en het uît~aardi• 
gen van ~etten die de arbeidsvoorwaarden regel- 
den -produkt van den bitteren stryd van de arbeiâ 
ders voor hun blo ote besta~nsvoorwaarden~ was 
noodzakelyk om normale arbeidsvoorwaarden onder 
het kapitalisme te herstellen. De kapitalistische 
klasse zelf erkent.dat vakbonden noodzàkelyk zyn 
am den opstand van de arbeiders binnen regelma 
tige perken in te dyken am te voorkomen dat hy 
de vormen van plotselinge losbarstingen zou aan- 
nemen. 

In dezelfde omstandigheden groeiden politieke 
organisaties, alhoewel niet overal qp dezelfde 
wyze, daar de politieke.omstandighecien vers,ehil 
len van land ta t land~ In Amerika, waar éen be- 
vo lking van boeren, handwergers en handelaars 
zich over een heel werelddeel met grenzelooze 
mogelykheden, konden verspreiden en· zioh kan- 
den meester maken van de natuurlyke rykdommen, 
konden de arbeiders zich niet als een afzan 
de~lyke klasse voelen. Zy waren doprdrenkt, zoo 
als heel het volk, met een middénklas-geest van 
individueelen en kollektieven stryd voor persoon 
lyke welvaart, en de voorwaarden ·maakten het hun 
in zekere mate m9gelyk te slageri. Behalve in 
zeldzame historische momenten of onder recete 
groepen van inwykelingen, was ·.er geen behoefte 
aan een afgescheiden party van de arbeiderskla$~ 
se. In de Europees~~e land.en, aan den andren 
kant,. werden de arbeiders in den pob.tieken str-y4 
geqrokken door den stryd van de opkomeride bour 
geoisie tegen de feodaliteit. Reeds vroeg moester 
zy hun arbeiderapartyen vormen en, aan·de zyde 
van ee'Q. gedeelte~ V'all··:d~ rnidd~nklasse, h~dden zy 
stryd te v9eren voor politieke.rechten,voor 
het reoht tot het vormen van vakb·onden/' voor 
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belangen ran de arbeiders onder het kapitalismne. 
Op deze wyze behalen zy de stemmen der arbeiders 
en hun politieke invloed groeit. 

II 
Met de moderne ontwikkeling van het kapitalisme 
zyn de voorwa&.rden verenderd. De kleine werk 
plaatsen zyn ove~vleugeld door groote fabrieken 
en bedryven met duizenden en tien duizendon ar 
beiders. Met dezen uitgroei van het kapitalisme 
en van de arbeidersklasse moest haar o·rganisatie 
ook uitbeiding nemen. van kleine lokale groe- 
pen groeiden ze tot groote nationale federaties 
met honderduizenden laden. Zy oesten aanzienly 
ke fondsen inzamelen voor ~teun in groote sta 
kingen en nog aanzionlyker fondsen voor de so 
ciale verzekerin. Een groote staf van leiders, 
behe 2rders, voorzitters, secretarissen, uitgeVors 
van hun bladen, ecn heele burolratie van orgeni 
setieleiders oitikelde zich. Zy haddon te on 
derhandelen met de oatroons; zy erden de spe 
cialisten op de hoogte van de mothoden en de om 
standigheden. In de me sto gevalen wordon y 
de are me sters, de leiders van do organisaties, 
de me2sters overgbld en pers, tegen de leden, die 
ve)l ,,an hun macht verloren. Dezo ontwikkeling 
van de or-ganisaties van de arbciders tot machts 
werktuigen over hen kcnt vele voorbeelden in 
de geschiedenis; als de organisaties te machtig 
worden verliest de massa kontrool aver hen. 

Dezelt'de ommekeor gr:ypt plac:.ts in de politie-· 
ke organisaties, als zy van kleine propaganda• 
groepen uitgroein tot groote politieke partycn •• 
De parlementaire vertogenwoJrdigers zyn de lei 
dende politiekers van de party. zy hebben den 
werkel-y\cen stryd te loveron in de vertegenmoor 
digendo lichamen, zy zyn de specialisten P aat 
cein, zy benaemen het uitgevers-, propagan- 
da- en uitvoerend personeol; hun invlood be- • • 
paalt de politieke en taltische lyn van de par 
y. De loden mogen stemmen, het hunne bydre&en 
tot de propagande en hun bydragon betalen; zy mo% 

I 

'. 

gen afgevaardigden zenden om te debateeren op 
partykongressen, maar hun macht is nominal en 
denkb.ecldig. Het karakter van hun organisatie 
gelykt aan dat van de andere oolitieke partyea 
organ.isaties van politiekers die trachten stem~ 
men te winnen voor hun ordewoorden en macht 
voor zichzelf. Eens dat een socialistische party 
een groot aantal afgovaardigden in het p:arlement 
heeft sluit zw~ een verbond met andere tegen re 
aktionaire partyen om een erbeidersmesrderheid 
te vormeh. Weldra worden soci.alisten minis'te'r·s • 
a.fficiecle staatsdignitarissen, burgemeesters 1 

en schepenen. • Natuurlyk kunnen zy in deze funk- . 
tie niet optredén als afgevaardigden van de ar- • 
beidersklasse, regeerœnd voor d~ arpeiders tegen 
de kapita.listische klasse. De werkelyke politie.ke 
ma:ht en zelfs de parlementaire meerderhoid bly--. ·: 
ven in de handcn van de kapi talisti sche klasse. • ~-:. ~--~ . . . .... , 
Socialistische ministers hebben de belangen. van ;· • ,1 
de huidige kapitalistische maatschapy te.verde-,,"} 
digen, d.i.van de kapitalistische klasse. Zy ... ·• ... ••• ;1 
kunnen trachten maatregelen door te zetten voor 
de onmiddelljke belangen van de arbeiders en 
beproeven'de kapitalisten er toe over te halen 
deze in te willigen. Zy worden bemiddeàaars, 
aandringend by de kapi talist.ischc klasse om klei- 
ne hervormingen in-het belang van de erbciders- 
klasse toe te staan, en daara trachtend de ar- 
beiders te docn geloo7en dat dit belangryke het 
voringen zyn, die zy dienen te aa.nvaarden. En 
dan zal de Sooialistische Part.Y, als een werk,- 
tuig_in de hahd. van deze leider_s, hen steunen en 
ook, in plaats van beroeP te doen op ~e arbeiders 
om veor hun belangen te stryden, ze zoethoudeh 
en ze van den kl&ssenstryd afhouden. 

Inderdaad, de strydmogelykheden zyn voor de 
arbeiders sleo::hter geworden. 'Met haar kapite:al is 
de nacht·van de kapitalistische klasse enorm aan- 
egroeid. De konentratie van het kapitaal in 



de handen van enkale finanie- en industriekapi 
teins, de coalitie van de patroons zolf, staan te 
genover de vakbonden mèt een vecl grooter en dik 
ls ongantestbare macht. De onverbiddelyke ed 

yver van de kapitalisten op de wereldmarkt, om 
grondstoffen en wereldmacht, de noodzakelykheid 
een immer groeiend gedeelte van de meerwaarde 
voor dezen wedy.kzer aan te wenden, voor beapening 
en oorlog; het dalen van de winstmarge dwingen 
de kapitalisten den uitbuitingsgraad te vephoo 
gen, d.i., de arbeidsvoorwaarden voor de arbei 
ders te drukken. Zoo ontmoeten de vakbonden 
ste2ds groeienden eorstand en de oude strydme. 
thodes worden waardeloos. In hun onderhandeling 
en met de patroons hebben de leiders inder suk 
ses; daar zy de macht van de kapitalisten kennen 
en daar zy zelf niet geneigd zyn te stryden-daar 
in zylken stryd de fondsen en het heele bestaan 
van de organisatie zou kunnen verloren gaan-moe 
ten zy aanvaarden wat de patroons bieden. zoo 
bestaat hun taak haofdzakelyk in het sussen van 
de misnoegdheid der arbeiders, en het verdedigen 
van de voorstellen der patroons als belang- 
ryke overwinningen. Hier ook worden de leiders 
van de arbeidersorganisaties bemiddelaars tus 
schen twee vyandige klassen. En wanneer de arbei 
ders de vooraarden niet aanvaarden, moeten zy 
een schyngevecht toestaan, dat zoo spoedig 
mogelyk moet worden afgebroken. 

De stryd echter kan niet stopgezet of ge- 
luwd worden; de klassentegenstellingen en de 
verdrukking van he' kcapitalisme groeien aen, zoo 
dat de klassenstryd moet worden voortgezet, de ar 
beiders moeten stryden~·steeds opnieuw laait 
die stryd spontaan op buiten de vakbonden om en 
dikwyls tegen hun beslissingen in. Soma gelukken 
de vakbondleiders er in opnieun het toezicht 
over deze akties in handen te krygen. Zulks be• 
teekent dat de stryd gaandeeg zal gesmoord or- 

den in een nieue "minnelyke schikking" tusschen 
kapitalisten en arbeidersleiders. Dit beteekent 
niet dat zonder deze tusschenkomst dergelyke 
wilde stakingen zoude n.gewonnen orden. Zy zyn 
te zeer beperkt tot de onmiddellyk betrokken 
groepen: Onrechtstreeks echter dningen dergelyke 
uitbarstingen de kapitalisten tot meer Voorziéht 
igheid. Maa deze stakingen bewyzen dat de stryd 
tusschen kapitalisten.en arbeiders niet kan op 
houden, en dat , waar de oude vormen van gaenerlei 
aardemeer geworden zyn, de arbeiders spontaan 
nieuwe strydvormen beproeven en ontwikkelen., In 
dezen stryd is opstand tegen het kapitaal ook 
ops tand tegeli de oude organisatievormen. 

III 

Het doel en de taak van de ahbeidersklasse is · : .. 
de overwerping van he t kaoi talisme. Kapi talise 
in zyn hoogste ontwikkeling, met zyn immer die 
per ekonomische krisissen, zyn imperialise, 
zyn bewapeningen, zyn ereldoorlogen, bedreigt 
de arbeiders met ellencte en vernietiging. De 
proletarische klassenstryd, het verzet en de op-i -?: 
stand tegen deze voorwaarden, moeten v:ocrtgezet-- 
worden totdat de kapitalistische heerschappy 
omvergeworpen en het kapitalisme vernietigd zyn. 

Kapitalisme beteskent dat het produktieappa 
raat in handen is van de kapitalisten; omdat zy 
meester zyn over de produktiemiddelen, en dus 
ovor de produkten, kunnen zy de hand leggen . 
OP de meerwaarde en de arbeidersklasse ui tbui ten. 
Al leen wanneer de arbeidersklasse ze lf me"Jster is 
over de produtieiddelen kan de uitbuiting o 
houden. Dan hebben de arbeiders volledig hun 
levensvoorwaarden in han.den. De produktie van 
alnat noodig is voor het levensonde,rhoud is de 
gemaensch~ppelyke taak van de arbeidersgemeen 
schap, die dan de menschheidsgemeenschap is. 
Deze produktie is een gemeenschappelyk proces. 

' 
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Eerst is elke fabriek, elk groot,bedryf een kol 
lektiviteit van arbeiders, die hun krachten op 
georganiseerde yze samenbinden. Bovendien is 

_het geheel van de ,wereldprodugtie een kollektief 
proces; al de verschillende bedryven dienen ge 
kombineerd .te orden in een groduktietotaliteit. 
Dus heeft dd arbeidersklasse, wanneer zy bezit 
neemt vap. de produktiemiddelan, terzelfdertyd 
een organizatie van de produktie te scheppen .. 

elen denken over de proletarische revolutie 
in de termen van de vorige revoluties van de mid 
denklasse, als een reeks opeen-volgende fazen: 
eerst, verovering van_het bewind en ve-atiging van 
een nieuw gezag, daarna wettelyke onteiging van 
de kapitalistische klasse, en ten slotte een 
nieuwe organizatie van het produktieproces. Maar 
zulke gang van zakeft zou enkel kunnen leiden tet 
een soort. staatskapitalisme. By den opgang van 
het proletariaat tot heerschende klasse ontwikkelt 
het gelyktydig zyn eigen organizatie en de vormen 
van de nieuwe ekonomische orde. Deze twee ont 
wikke lingen zyn onaf scheidbaar en vormen he t pro .. 
ces van de sociale revolutie. Organisatie van de 
arbeidersklasse tot een sterke eenheid tot massa 
aktie in staat beteekent reeds revolutie, daar 
het kapi-talisme sle.chta ongeorganiseerde indivi 
du\m. kan regesren. Wanneer deze georganiseerde 
massa's opstaan in massastryd en revolutionaire 
aktie, en de bestaande machten verlamd en ont 
redderd zyn, dan vallen tegelyk de leidende en 
rege_lende funkti es van de vorige regeeringen 
op de arbeidersorganiBaties. En de onmiddellyke 
taak is de produitie Jort; te zetten, het basis 
preces van het maatsclapelyk leven te doen 
voortgaan. Ve1•mits ,{e r-e-.r,,lutivneire klassenstryd 
tegen de bourge:::dsie en haar organe::i i'?lafschei 
delyk is van üe ververing van he produitieappa 
raa t door de arbeirters en zyn in den dienst stel 
len van de produktie, treedt dezelfde organisa 
tie die de klasse samenbindt voor den stryd ook 

r 

op als de organisatie van het nieuwe produgtie 

proces. Het is klaar dat de organisatorische vormen 
van de vakbonden en de poli tieke part-yen over-~ 
gerfd van de periode van zich uitbreidend kapi 
~alisme, hier waardeloos zyn. Zy groeiden ulü 
tot werktuigen in de hand van leiders die niet 
in staat of gehekgd waren om tot revoiutionai- 
ren stryd aan te zetten. Leiders kunnen geen 
revoluties maken: arbeidersleiders verafschuwen 
esn pro letarische revo lutie •. 1/o or den revo lu 
tionairen stryd hebben de arbeiders nieuwe organi 
satie-rormen noodig, maarin zy de middelen tot 
aktie in eigen handen houden· Ret is niet nood 
zaelyk te trachten deze organisaties nu 0P 
te bouwen of er zich een beeld van te maken; zy 
ontstan alleen in den praktischen stryd van d? 
atbeiders zelf. Zy zyn daar reeds ontstaan; we 

- hebben enkel de praktyk onder eogen te nemen 
o de kieten er van te ontdeken overal wat do 
arbeiders in opstand komen tege de oude machtea. 

rn een ilde staking beslissen de arbeiders 
zelf over a1le kwesties door regelnatige Ve" 
gaderingen. Zy verkiezen stakingskomitees als 
eentrale lichanen, maar de leden van deze kami 
tees kunnen ten al len tyde vervangen orden. Als 
de staking zich uitboreidt over verschillende be 
dryven, bewerken zy eenheid in de aktie do9 
grooteré koaitees bestaande uit afgevaardigdo 
van alle afzonderlyke bedryven. zulke komitees 
zyn geon lichamen die besluiten treffea naar ei?% 
goedd unken, over de arbeiders heen; zy zyn en!rat 
boodschappers, die de meeningen en verlan.gens 
orerbrengen van hen, die zy vertegenwoordi%"? 
en omgekeerd de meeingen en argumenten van de 
andere groepen, tot diskussie ne beslissin 
overbrengen aan de bedrytsvergaderingen. y 
kunnen de rol van leiders niet spelen, daar 
zy ten allen tyde kunnen vervanen worden. De 

· arbeiders zel~ moeten hun weg kiezen, over hun 



aktie beslissen; zy dragen de heele aktie, met 
al haar moeilykheden, haar gevaren, haar verant. 
woordelykheden. En als de staking gedaan is, ver-. 
d wynen de komi tees. · 

Het eenig voorbe-eld van e3n moderne industri 
ee le arbeidersklasse als de d ryvende kracht van 
een politieke revolutie waren de Russische re 
volutmes van 1905 en I9I7. Hier kozen de arbei 
ders van e lk bedryf afgevardigden, en de afge 
vaardigden van alle bedryven samén vormden den 
"soviet", den raad maar de poli tieke toestend 
en de noodzakelyke aktie ·besproken warden. Hier 
werden de meeningen van de bed ryven verzameld,.hun 
wenschen in overeenstemming gebracht, hun beslis 
singen geformuleerd. aar de raden, alhoenel een 
sterke richtende invloed voor revolutionaire op 
voeding door aktie, waren geen leidende li~ha- 
men. Soms werd een hoe le raad aangehouden en om 
evord met nieune ufgevaardigden; bywlen, als 
het gezag verlamd as door en algemeene staking 
trad en de loka le soviets ap b.ls lokale regeering .. 
en, en e:ttgevaardigden van vrye beroepen voegden 
zich by hen om hun arbeidsveld te vertcgenwoordi 
gen. Hier hebben we de organJ.satie van de arbei 
ders in revolutionaire aktie. alhoewel natuurlyk 

1 onvolmaakt, zoekend en traht5end naar nieuwe me- 
thoden. Dit is al leen moge '.i. "'k wanncer al le. arbei 
ders met al hun krachten aa.1 de aktie deelnemen, 
als hun bloote bestaan op et spel staat, waneer 
zy aktief deolnemen aan de beslissingen en volle 
dig toegewyd zyn aan den revoiucionaiten stryd. 

Na de revolutie ,verdween deze radenorganisa 
tie. De proletarische cent:uns van grooinyver 
heid waren kleine cilandon in een aceaan van 
primitieve landbouwgemeenchap wax de kapita 
listisch ontwikkling nog nie begonen was. De 
taak van de invocring var. he tait,alisme viel op 
de_Kommunistische party. Terzelfiertya, verza 
melden zy de politieke macht in huar hânden en do 

• 

soviets werden herleid tot ondergeschikte orga 
nen met alleen nominale macht. 

De oude organisatievormen, de vakbonden en po 
litieke partyen en de nieuwe vormen of ra.den 
(soviets) , bohooren tot verschi llend.e t'azen 
in de ontwikkoling van de maatschappy en hebben 
verschillende funkties. De eerste dienen de po 
sitie van de arbeidersklasse onder de andere 
klassen onder kapitalistisch bewind te verzeke 
ren en behooren tot de periode van opgaand ka 
pitalisme. De laatste dienen de volledige hee•• 
schapy van de arbeiders te veroveren, het ka 
pitalisme en:zyn kàasseverdeeling te vemnieti 
gen, en behooren tot de période van necrgaand 
kapitalisme. In een opgaand en wolvarend kapita 
lisme is radenorganisatie. onmogelyk daar de ar 
beiders de handen vol hebben met de verbetering 
van hun levensvoorwaarden, in die periode moge 
lyk door vakbonden on politieke aktie. In eon 
neergaand, door aanhoudende krisissen 8eP laagd 
kapitalism.e zyn deze w:aardeloos en vertrouwén 
in hen kan slechts de zelf-aktiviteit van de 
arbeiders in den eg staan. rn zulke tyden van 
hooge spanning en groeiende opstand tegen ellen 
als stakingsbewegingcn over heele landen heen~• 
stryken en de kapitalistische acht in den or 
tel aantasten, of als naar aanleiding van oorl 
gen of politieke katastrofen het regeoringsge 
zag ineenstrt en de massa tot daden overgaat, 
dan schieten de oude organisatievormen tekort 
tegen de nieuwe voren van zelt'-aktie van de 
massa. 
( slot in volgend nummer.) 
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