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De 3e Internationale heeft ’t parool uitgegeven dat 
in alle landen „m assa” partijen gevormd m oeiten w o r
den, die zich bij Moskou moeten aansluiten. D at op 
’t gehalte dier partijen minder wordt gelet, kan nader 

______-.-»n Hp fti->.<7inapn. die MoskouV C U C i n U l l d l I C V i u  . - w . .  —  r  a  o

doet om Italië er bij te krijjp»;. E l d e r s  in dit blad vindt
men dat uitvoeriger. Zoodoende is Moskou reeds een
verzameling van centrische pa/tijen. Van onverzoenlijke 
klassenstrijd is geen sprake meer. De Duitsche C. P. 
besluit tot „loyale" oppositie tegen de burgerlijke 
reger ing ,  trekt met Scheideman, Duitsche Volkspartij, 
On?iliankelijken in een eenheidsfront op tot bescher
ming der Republiek van de gele en witte beulen.

De Fransche C. P. verzet ïich niet tegen ’t g r o e p e n  
van nieuwe lichtingen voor ’t leger, Italië handhaaft
een burgerlijk ministerie.

Onze Hollandsche C. P. is een waardig lid in deze 
rij. De Hollandsche C. P. streefde er reeds naar massa- 
partij te worden, vóór Moskou gesproken had. Zij 
moest dat [natuurlijk doen ten koste der klare kiasse- 
politiek. Do massa moest komen, hoe da» ook.

In den oorlog kwam dat sterk tot uiting, toen men 
aansluiting zocht bij de Syndicalistische arbeiders. Zij 
deed dit echter niet op Kommunistische gronden. De 
entente-gezinde syndicalisten konden alleen gevangen 
worden, door deze gezindheid niet  te bestrijden. O.w.z. 
door het entente-imperialisme niet te bestrijden. Zij kon 
dit alleen, door bij de voedselvoorziening niet ’t inter
nationale klassebelang, maar het nationale belang op 
den voorgronc' te stellen. Vandaar de c'.sch van de 
Holl. C.P. om graan uit Amerika, al zouden de Ame
rikanen daarvoor in r u i l  o o k  Hoilandsche scheepsruimte 
verlangen, c m  de oorlog te kunnen voeren.

Hierin zou men de Hollandsche C. P.-ers „nationaal-
bolsjewieken” kunnen noemen.

M aar de C. P. groeide niet hard genoeg. Men had 
te weinig kamer- en gemeenteraadszetels. En daarom 
ging de verburgerlijking voort. had plotseling ge
weldig medelijden met de Weensc.ie hongerlijders en 
dus werd voer hen steun gevraagd. Terwijl men de 
mond vol heeft met revolutionaire frases, komt men 
met de contra-revolutionaire eisch van landnationalisatie. 
Dus met S. D. A .P .  reformisme.

Zoo gaat het voort.
M it  ’t N. A, S. en Kolthek moest worden gekoket. 

teerd vanwege de massa en stemmenvangerij. Ruurt- 
huurders-vereenigingen moesten dienstbaar worden ge
maakt aan stemmenjacht, In de vakbeweging moeten 
de „cellen ’ omzichtig te w e r k  gaan. O ver kommunisme 

} moet je niet praten. D aar hebben de lui een puist aan. 
Zoo stiekum weg, zonder dat de arbeiders het zelf 

merken, moet je ze naar Moskou voeren. Dat heet dan 
de propaganda voor ’t communisme of de verovering 
der vakbeweging. Dat heet dan onverzoenlijke klas
senstrijd.

Van Ravesteyn w ordt in de Djambi-kwestie een 
hartstochtelijk verdediger der „nationale" belangen en 
hij heeft het vreeselijk druk voor ’t b tlang  van „ons” 

land.
De actie’s  van den laatsten tijd doe i de deur dicht. 

Heel zoetsappig redeneeren de heeren daar mee over 
grondwetsherziening. En ze komen met een paar amen- 
dementjes, ze bewilligen gelden voor onze geëerbie
digde koningin. Natuurlijk niet op reformistische, o jè 
neen, op zuiver Marxistische gronden. Var» een revo-

de arbei* 
rechten w aar

borgt geen woord. Inzake de steunbeweging in 
Rusland wordt plotseling een algemeen belang  
ontdekt. Vroeger hadden we daar nooit van ge
hoord. Hee! de bourgeoisie en ’t proletariaat wordt in 
' t  geweer geroepen, om  vooi ue belangen de? Russische, 
Sowjet-Republiek op te komen, W ordt in Holland 
alleen den raad gegeven op  eventueel vrije dagen voor 
Rusland te werken, in Duitschlend sluit men een for- 
meeie godsvrede met de bourgeoisie. Daar moeten de 
arbeiders volgens de C. P. overuren maken, Zondags- 
arbeid verrichten, contracten afsluiten met ’t patronaat. 
Nu geldt niet meer, dat alleen de wereldrevolutie 
Sowjet-Ruslana kan redden, maar de godsvrede met 
eg bourgeoisie. Dat beteekent in West-Europa en 
Amerika de onderwerping aan ’t kapiaal..

’t V/as alleen jammer en lastig, dat er in de C. P. 
nog altijd opposanten waren. De vuilste verdachtma
king, de geraffineerdste bedriegerijen van het C. P.-

Het Partijbestuur der C. P. geeft dit jaar gemi 
jaarverslag. Meen je dat dit in verband staat 
w at Roland Holst en anderen constateeren:

V e l e  b e p r o e f d e  » t r i j d e r » .  d i e  z i c h  r e e d l  
♦ a r e n  i n  o n z e  g e l e d e r e n  b e v o n d e n .  K e e r e (  
o n s  d e n  r u g  t o e .  H e t  v e r t r o u w e n  v a n n n -
d e r e  d e a l e n  d e r  a r b e i d e r s b e w e g i n g ,  i n  d e
- « © « ♦ e l s J K e  l e i d i n g  o n z e r  p a r t i j ,  i s  i n  h a .  
a f g e l o o p e n  J ^ a r  e e r  a f  d a n  t o e g e n o m e n  f

Dacht je d a t?
Wel neen, ’t is voor 

niei alle dehegevens
omdat de afdeelingen

bestuur konden de oppositie niet dooden. Wie omtrent 
deze praktijken meer wil weten, 'eze „Breed M a m s
tisch klasseninzicht” .

Zooals gezegd: die opposanten waren lastig. Maar 
gelukkig kreeg het partijbestuur steun. En wel van 
Moskou zelf. Discipline moest er wezen i En dat werd 
nu het tooverw oorJ om iedere opposant de mond te 
snoeren en iedere kriiiek onmogelijk te maken.

Zoo zien we in Holland de droeve toestand, dat een 
paar partijbonzen in een C. P . hun w ^ ^ t w e t  m aten . 
De leden zijn niets, de leiders a l l e ^ M ^ e n  we, 
de grondfouten van de 2e I n te rn ^ ^ B H R n e t  gro 
kracht in de 3e terugkeeren. In de 2^ n te r n a t io  
handelden de leiders, de parlementariers. De le 
moesten alleen maar contributie betalen en ja te knik
ken. Dit leidde in 1914 tot de groote catastrofe. De 
m assa’s hadden geen zelfbewustzijn. Ze waren niet 
gewoon te denken, te handelen. Dat werd voor hen 
gedaan. In de 3e Internationale is ’t precies ’t zelfde. 
W eer zijn het de leiders, die alles doen. De leden
moeten zwijgen.

De C. P. bleek in de loop van de laatste jaren door 
haar opportunische draaierijen niet voor ha*r taak be
rekend te zijn.

„U it opportunism e is het bewijs dat de leiding der 
C. P. niet de klaarheid der massa ten  doel hedft, 
m aar de macht der p a r ti j  en van haar leiding. Om* 

het m et één seer scherp en klaar ivoord te zeggen : 
De partij  w ord t door de leiding niet voor het kom 
m unism e gem aakt, nuvir  het kom m unism e wordt ge
bruik t a l t  m iddel om de par tij  en haar leiding groot 
en m achtig  te m aken."

Maar er is meer
W as  het ook voor de voorstanders der klassepolitiek

door de wonderlijke toepassing der discipline zoo goed 
als onmogeüjk tot uiting te komen, nochthanc zouden 
we de partij niet hebben verlaten.

De ontwikkeling der laatste jaren bracht echter ver
schillende problemen op den voorgrond. Het vraagstuk 
„Hoe ontwikkelen wc de noodigc zelfbewustheid van 
’i proletariaat f "  opende een rij van de gewichtigste 
kwesties. Aan de hand van de ervaringen in de revo
lutionair ontwikkelde landen, moest ieder revolutionair 
zich grondig rekenschap geven van de verhouding van 
leiders en massa , de d ic ta tu u r , de vakbeweging, ’t 
parlementarisme. De oplossing dier vraagstukken is 
voor ons zoo verschillend vergeleken bij M oskou en 
de offic. C. P.-en dat langer samengaan onmogelijk 
werd. De 2e Internationale kon dan ook niet anders, 
dan de meest revolutionaire vleugel van t proletariaat 
de K. A. P. D. jit haar rijen verbannen.

’t Is in ’t bestek van dit artikel niet de plaats al 
deze zaken uitvoerig te belichten. Bovendien inoet toch 
de dagelijksche practijk onze beste leermeester zijn.

Zoo zullen we dus in deze kolommen de arbeiders 
de eenige weg wijzen, die naar. onze meening naar 
oe overwinning voert. Naar ’t veroveren  en behouden  
van de macht. W e zullen het vertrouwen op parle- 
parlemeritaire en vakvereenigingsleiders breken.

W e zullen de propaganda voor de bedrijfsorganisa, 
er. de Algemeene Arbeidersbond (A. A. B.) ter hand 

natten. W e zullen een kern van doelbewuste, s ta n d 
vastige, klassebewuste proletariërs om ons verzamelen, 
die den weg zullen wijzen naar de verovering van de 
klassedictatuur. Onze strijdmiddelen ontplooien de 
zelfbewustheid van ’t proletariaat. Wij zullen de arbei* 
deis doorciringer, van de vreeselijke waarheid :

De be tr i jd ing  van ’t proletariaat ka n  slecht* het
werk dier proletariër» zelf zijn.

Eerst nu gaan we de volle, zware beteekenis diei 
woorden begrijpen. Dit gevleugeld w oord, w ord t door 
alle arbeiders gebruikt. M aar de diepe zin er van 
hebben ze nog niet doorproefd. En toch zal de beker 
tot den laatsten druppel geledigd moeten worden, vóór
’t proletariaat rijp is de macht te veroveren en ......  te
behouden.

Een tijd van geweldige strijd ligt voor ons. Maa 
de tijden zijn met ons. 't Proletartaat m oet  onze mid
delen aanvaarden, op straffe van ondergang.

Zoo verschijnt hiermee het eerste nummer van ons 
partijblad. De ontvangst onder de arbeiders zal wel 
met Teer gemengde gevoelens zijn. Ons begeleiden de 
zegewenschen van weinigen en de vervloeKtngen van

velen. p B j  .
K. A. P. beteekent onverzoenlijke strijd tegen het

kapitalisme.
K. A. P. beteekent strijd tegen ieder reformisme en

opportunisme.
K. A. P. beteekent strijd tegen de 2e en 3e inter

nationale.
K. A. P. beteekent strijd tegen I. V. V. er. R.V. I.
K. A. P. beteekent strijd voor de k la s s v e d ic ta i i iu r .

De Internationale Toestand en
de K. A P.

1 # i
De internationale ekonomische toestand, en daardoor | 

ook de politieke, is zoo, dat de revolutie in Europa J
dreigt. «  ’B  9  I  B 1 ^  8 l_

Het Oosten en een groot deel van Midden-Europa
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STEUNT DE STAKENDE METAALBEWERKERS.
is zoo verarmd, dat liet niet meer koopen kan, het 
geld van talrijke en reusachtige landen is zoo in waarde 
gedaald, dat het welhaast zijn koopkracht heeft ver
loren. Duitschlands kapitalisten verrijken zich ten koste 
van het proletariaat, dat in ellende leeft en in andere 
landen werkeloos wordt, maar Duitschland zelf verarmt, 
de landen met hooge geldkoersen kunnen niet meer 
verkoopen, de handel komt tot stilstand, enorme niet 
te betalen schulden aan binnen- en buitenland brengen 
groote deelen van Europa naar liet bankroet. In Ame
rika iioopt zich het goud op, maar de export verdwijnt, 
een geweldige werkeloosheid ontstaat overal, het wereld- 
kapitalisme staat voor den afgrond.

I Geen enkel middel is tot nog toe door de kapita- 
I  listenklasse gevonden om de crisis te o verwinnen. Deze 

neemt integendeel steeds toe.
Dood en matelooze ellende bedreigen dus het pro- 

letai iaat.
Van de Balkanvolken, van Polen, Oostenrijk en 

Tsjecho-SlovyaKije rolt het Bankroet aan naar het Wes
ten. Het grijpt den Duits chen Staat aan, en wel-ra 
Italië en Frankrij* en de overige West-Europeesche 
Sielen. Dc treinge uiiweg van iiet kapitaal is de toome- 
looze uitbuiting en de ondervoeding van het deel van 
het p.oletaiiaat dat arbeid heeft, het vreeselijkst gebrek 
of de dood van het andere. Dit .schijnen de eenige 
mogelijkheden voor de kapitalistische klasse om zich 
t ' redden, om het kapitalistisch stelsel in stand te 
houden.

Voor het proletariaat is dus de k e u z e : Deze ellende 
en dood, of het kommunisme.

D .or de ontwikkeling der kapitalistische productie
krachten, die den wereldoorlog veroorzaakten, is cus 
de Maatschappij op het punt aangekomen, door Marx 
voo speld en door de Marxisten altijd als grond vai: 
hun taktiek aangenomen, waarop de productiekrachten 
(het kapitaal) in botsing komen met de produktie, 
d.w.z. de eigendomsverhoudingen, het privaat bezit.

De kapitalistische klasse wil de oude eigendomsver
houdingen, het privaat bezit handhaven, het prolerariaat 
moet ze vernietigen en ze vervangen door gemeen
schappelijk bezit, het kommunisme.

De Revolutie is daar.
I  De wilde verspilling der productiekrachten en men- 

schenlevens —  de chaos in alle landen —  ondanks 
den enormen groei der technische en organisatorische 
productiviteit van den a>beid en zoo groote verlamm ng 
van productie en verkeer, dat m assa’s te gronde gaan, 
deze crisis toont, dat het kapitalisme niet meer in staat 
is het maatschappelijk proces verder te leiden.

Daardoor is de maatschappij de periode van -evolutie, 
van overgang van kapitalisme naar socialisme ingetreden.

Het is de plicht dus van het proletariaat van Europa, 
van ieder land, ook w aar de crisis zich nog n ie t  in 
haar scherpsten vorm vertoont, zich voor te bereiden 
voor de revolutie.

Dat wil de K. A. P. nu beginnen  in Nederland.

II.

Hoe staat het met de voorbereiding van het prole- 
j tariaat van Europa tot de revolutie ? De revolutie, die 
f waarschijnlijk al zóó nabij is ?

Terwijl de ekonomische en daardoor dc politieke toe
stand voor het kapitalisme steeds verschrikkelijker 
wordt, boe staat het met het pro letariaat?  Hoe is zijn 

i materieele, zijn organisatorische, zijn geestelijke b e 
reidheid vooral ? Staat het gereed ?

Wij spraken hier niet van den 2e en 2 \  Internatio
nale. Zij willen niet gereed staan. Zij willen verraden, 
zij willen een bondgenootschap met de bourgeoisie. 
Zij willen den opbouw van het kapitalisme.

Wij spreken zan het zoogenaamde kommunistisch 
deel van het proletariaat. Wij spreken over de kom
munistische partijen en derde eti de Roode Vak^eree* 
nigings-Internaiionale. Hoe is hun geestelijke en orga
nisatorische gesteldheid ? Staan zij gereed tot de revo
lutie die komt ?

Wij, wie met de Roode Vaan-groep in Amsterdam, 
met Luteraan en Körper en de anderen, en met som
migen in andere afdeelingen der C. P. sinds 1917 eJ 
op hebben gehamerd en al onze krachten hebben in
gespannen, dat er geen opportunistische of reformisti
sche politiek door de revolutionairen zou worden ge
voerd, wij alles hebben het recht te antwoorden. 

t En dat antwoord is :  Neen. Er s taat i:. geen enkel 
iand ir. Europa een communistische partij, en evenmin 
een gedeelte der Roode Vakvereenigings Internationale 

i  tot de revoiutie gereed. En de organisatorische en 
geestelijke gesteldheid van aj die partijen, en dus 
van de derde en de R. V. I is zeer slecht.

W aarlijk kommunistische, toï den strijd bereide 
organisatie:» zijn er niet, en de geestelijke ontwikkeling 
der m a ssa ’« in die partijen is slecht.

En daardoor is het zeker, dat, wanneer de revolutie 
die misschien al zoo nabij is, bestaat, het proletariaat 
üaar het ondanks zijn warihopigen toestand, uiterst 
sterk georganiseerde en gew apende kapitaal, een vreese- 
lijke en bloedige nederlaag zal lijden.

W at en wie zijn de oorzaak van dezen vreeselijken 
toestand ? 1

| Wij aarzelen geen oogenblik te zeggen, dat in de 
! eerste P-laats de Russische Communisten, Lenm, Trotsky, 
Zinovvefi, Kadek enz. de schuld van dezen toestand zijn 

En in de tweede plaats de leiders dor partijen in
Europa, die met hen de derde Internationale hebben
gevormd.

Wij willen hier niet onderzoeken wat de Russen tot 
hun noodlottige taktiek voor W est-Europa heeft gedre
ven. W gs het onkunde, w as het de meening dat even
als zij, de Bolschewiki, de 25 millioen arme boeren en 
de b miliioen proletariërs hadden meegesleept, zij en 
de kuropeesche communisten zoo ook wel de arbei
dersklasse hier zouden meesleepen ? Of wildtn zij zoo 
gauw  moge lijk de steun van de groote West-Euro- 
peesche m assa’s hebben, communistisch of niet, om 
zich zelf te redden, om hun revolutie s taande te houden 
die van het begin af aan al zoo moeilijk was ?

Wij gelooven het laatste. M aar h J  doet er niet toe. 
liet !eit is, dat hun politiek noodlottig was, en dat 
door hen nu het proletariaat tegenover de revolutie 

/ ongewapend staat.
Hoe was hun taktiek in W est-E uropa?
In de eerste plaats hebben zij massa-partijen gevormd, 

die voor een groot deel uit niet-comniunisten bestaan. 
Zij hebben in Halle op é in  dag 400000 onafhanktlij- 
ken, voor het overgroot geceelte niet-communisteÄin 
de Kommunistische Partij weten te krijgen.

In Frankrijk hebben zij in Tours zoo goed als de
geheele 1 ransche partij, die voor het grootste deel uit
uit niet-Communisten en zelfs voor een groot deel U't 
Nationalisten bestond, in hun net gelokt. Hetzelfde deden 
zij in Isjechc-SIowakije en doen zij altijd nog in 

^ftalië. En overal probeeren zij niet-communistische 
Im assa  partijen te vormen.
I  E n  overal is hun leus:  „Gaat to t de massa's"
I  U aar nergens is h un leus : „Brengt de massa tot C7” .

En daarom, terwijl in deze revolutionaire periode 
%de parlementsleden niets meer vermogen, geen hervor

mingen, niets, terwijl hun propaganda van uiterst ge
ringe beteekenis is en hun optreden de massa's slecht^, 
afhoudt van den strijd, daarom om m assa’s te krijgen, 
lieten zij ook het Parlementarisme bestaan.

Daardoor, door dit opnemen van groote massa’s van 
meerderheden niet-Communisten is de geestesgesteld 
heid der partijen overal zeer slecht.

In Duitschland gaat men al samen met de verraders 
van het Communisme, met de Sozia ldem okra ten  en 
de Onafhankelijken, men wilde al ministeries met hen 
vormen, in Frankrijk verdedigde de Communistische 
Partij de kapitalistische Natie, in Engeland verried men, 
zooals onze partijgenoote Sylvia Pankhurst aantoont, 
het lersche Communisme, enz. enz. In ons land ver
meerderen zich de bewijzen van opportunisme en Refor
misme *). Kortom overal door en door slechte gees- 
tesgesteldgeid door die taktiek.

En een vast bewijs, dat zij deze bewust en opzet- 
eiijk hier in Europa invoerden, is wel, dat de Bolsche-

de m assa’s, in plaats van de m assa’s tot het C om 
munisme te brengen.

Men ging tot de reformistische massa’s. E n  men 
v u  ga t da t men door die daad ze lf  reform ist werd.

En ook daardoor, door het opnemen der vakver
eenigingen in hun taktiek, door hen te laten bestaan 
werden de Communistische Partijen der 3e Internatio
nale en hun geestesgesteldheid door en door s lechten  
met tot de Revolutie voorbereid of in staat.

En ten slotte voerde Rusland in de Partij-Diktatuur 
in plaats de Diktatuur der kiasse. Omdat zij in Rusland 
een proletariaat van 6 millioen en 25 millioen arme 
boeren hadden, die zoo goed als niet georgan:seerd 
waren en niet lezen konden, en omdat bij hen dus 
noodzakelijk  een Partydiktatuur moest bestaan, ver
beeldden zij zich dat dit in West-Europa met zijn 
geestelijk hooger ontwikkeld proletariaat en zijn ge
weldige en oude organisatie onmogelijk was.

Dat had ook een vreeselijke uitwerking op den 
geheele toestand, want het Proletariaat in W est-Europa 
voelt, dat het, wanneer het dan tot een revolutie komt, 
ze., cc .T.acm, de leiding moei hebben, in zijn organi
saties. Het voelt dat de tegenstanders, het kapitalisme, 
hier zón machtig is, dat alleen de geheele klasse het 
overwinnen kan. Daarom wil het de klasse-dictatuur 
en verwerpt de dictatuur eener Partij. En iedere 
kommunistische partij in W est-Europa die dat niet 
inziet, zal ten slotte de m assa’s van zich stooten.

In deze Partijdiktatuur, die nooit iets anders wordt of 
zijn kan, dan Leidersdiktatuur, w aarvan wij in Nederland 
a de vreeselijke gevolgen zien, ook deze maakt de 

^uriis tische partijen en hun geestesgesteldheid slecht 
en nrtt  tot de revolutie gereed.

Wil men hiervan een bewijs, men zie slecht naar 
Duitschland. D aar heeft de Maart-actie van 1921 öe- 
weZ' ïi' ' dat de taktiek van de derde Internationale ver- 
clei relijk is. Daar viel de partij, die voor het grootste 
deel uit niet-communisten bestond, in de actie in stuk
ken uiteen, het overgroote deel deed niet mee en het 
eene deel verried het ander. De cellen en de vakver
en ig in g e n  bleken oontra-revolutionaire inrichtingen. En 
de m assa’s hadden niet het geringste vertrouwen in de 
dictatuur van de communistische partij.

Zoo zal het overal gaan, wanneer het tot revolutie 
-Omt, i-ien vreeselijke nederlaag en daardoor ue onder

gang maakt door dezen taktiek de derde Internationale 
*mi haar partijen.

I!L
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zelf nooit anders dan een zeer zuive- 
s kleine partij hebben gewild. In Octo- 
zij nog geen 20000 man in een land

tweede plaats lieten de Russen hier de vak- 
vereemgmger. onaangetast. Deze in hun geheele wezen 
en bouw contra revolutionaire organisaties moest men 
„veroveren” , d. w. z. er andere „leiders” aanstellen, 
maar verder inderdaad zoo bewaren. Dat wil zeggen, 
men moest organisaties behouden, die voor de revolutie 
ongeschikt zijn. Terwijl het in Rusland zelf en in 
Duitschland, Hongarije, Beieren, Oostenrijk, en Oost- 
zeelanden gebleken is, dat alleen bedrijfso rgan isa ties**)  
de revolutie maken kunnen en dat de vakvereenigin- 
gen in de revolutie niets kunnen —  liet men de vak
verenig ingen  toch bestaan. Geen wonder, men wilde 
ook dezen massa’s dadelijk hebben, communistisch of 
niet. Men wist wel dat als men voor bedrijfsorgani
saties werkelijk ging strijden, men tijdelijk de arbeiders 
der vakverenigingen zou afstooten en b.v. bij de ver
kiezingen hun s tem m en n ie t zou krijgen.

Daarom ging het „Communisme” ook hier weer tot

*) Wij zu l len  aan  het  R e fo r m is m e  d e r  C. P. in e t . i  v o l 
g e n d  n u m m er  e e n  a fzon d er l ijk  a r t ik e l  w ijden.

* * )  D e  l e z e r  late  z ich  n iet  d o o r  d e  s t e l l in g e n  va n  h et  3e  
c o n g r e s  d er  D e r d e  Intern, v e r w a r r e n ,  d ie  o o k  sp r e k e n  o v e r  
fa b r ie k sc o m ité  s  en  m d u s tr ië e le  bonden. E en  fa b r ie k s c o m ité  
is  n o g  g e e n  b e d r ij f so rg a n isa t ie .  Het fe i t  is , dat  d o o r  e e e n  
e n k e le  partij d er  3 e  Intern, w er k e l i jk  v o o r  b ed r ij f so r g a n isa t ie  
g e s t r e d e n  w o r d t  en  dat d e  K. A. P. D .,  d ie  dit w e l  d o e t  
d a a r o m  uit d e  3e  Intern, is  g e w o r p e n .

Daar er dus geen organisaties zijn, die de revolutie 
voeren kunnen, en daar het de plicht is van elk revo
lutionair de revolutie te helpen voorbereiden, moest de 
K- A. . . in Nederland en moet de Kommunistische 
Arbeiders-lntei nationale worden opgericht.

W at is tegenover de derde Internationale haar taktiek?
Zij wil uit alleen communisten bestaande partijen.
Zi, wil geen parlementarisme.
Zij wil bedrijfsorganisaties en geen vakvereenigingen. 
Zij wii klasse, geen Partij- of Leidersdiktatuur.
Zij wil in de communistische partij en in de be

drijfsorganisatie dc arbeiders zo o scholen, door woord 
en d c a d ,  dat zij zelve de diktatuur en den opbouw 
van het kommunisme kunnen op zich nemen.

Zij wil de arbeidersmassa’s en hun organisaties zelf 
tot de ieiders van den strijd maken.

Kortom zij meent en zij wil, dat de bevrijding der 
arbeiders in W est-Europa het werk der arbeiders zelf zij.

De taktiek van het parlementarisme.
Diegenen, die in plaats van het kapitalisme een 

nieuwe maatschappijvorm zonder uitbuiting willen, door 
middel van dc strijd van de arbeidersklasse tegen de 
de bourgeoisie, staan steeds voor de v raag :  op welke 
wijze, door welke manier van handelen, welke taktiek 
kan het proletariaat de kracht verkrijgen, noodig om 
de bourgeoisie te overwinnen ? Welken weg moeten 
de kleine groepen en minderheden, die dit deel willen, * 
nu inslaan, om het proletariaat zoover te krijgen?

Het antwoord op die vraag kan men niet eenvou
dig bedenken. Een theorie, als die van Marx, kan veel 
helpen, in het vinden van den weg, omdat zij ons de 
werkende krachten van de m aatschappij: het kapitaal 
en zijn groei, de uitbuiting, de klassestrijd, doet be
grijpen en zoo de groote lijnen van ontwikkeling laat 
vooruitzien. M aar een antwoord in elk geval kan zij 
niet geven. Dat moet de ervaring doen. De arbeiders
klasse kan alleen door ondervinding, door harde en 
zware onder vinding vaak, vol gruwelijk leed en groote 
offers, haar weg naar bevrijding vinden. En zij, die 
..aar willen voorgaan en den w eg wijzen, moeten zich 
voortdurend door oe ervaring laten leiden en leeren. 

De jaren sinds 1914 zijn een ontzaglijk harde leer

school geweest. De lessen, die daaruit te putten zijn, 
dringen echter nog maar langzaam door. Daarom meet 
hierop telkens opnieuw gehamerd worden.

Ten onrechte ziet men leering daarin, dat het kapi
talisme in den oorlog en daarna zijn bloeddorstige, 
menschenmoordence natuur ten volle getoond heeft. 
Enkel dat altijd weer aan de arbeiders toeroepen. en 
hen tot strijd oproepen, kan niet veel vrucht brengen. 
Arbeiders, die gelooven, dat het kapitalisme een ge
lukbrengende, tot heil der inenschhe.d bedoelde maat
schappij vorm is, die vanzelf tot vrede en gerechtig
heid voert, zullen er niet veel zijn. Voor de groote 
m assa’s van het proletariaat is het niet geloof in het 
kapitalisme, maar ongeloof in het socialisme, ongeloof 
in hun eigen kracht, wat hen verlamt en weerhoudt 
van handelen. Zij zijn niet vóór het kapitalisme in elk 
geval, maar zij zien niet een klare weg, om tot iets 
beters te komen. De taak van socialistische of kom
munistische partijen is het, deze weg zóó duidelijk te 
maken aan de arbciuci*, dat steeds grooter aantal hem 
zien en hem willen volgen. Daartoe is noodig, dat zij 
hem eerst zeif goed zien. En daartoe moet de ervaring 
van de achter ons liggende jaren helpen. Zij waren een 
leerschool voor taktiek ; al wat toen gebeurde, i:> een 
toetssteen, waaraan de waarde van verschillende vormen 
van strijd en methoden van taktiek op de proef gesteld 
werd. W at leert het ons ?

De sociaaldemokratie was in de halve of kw art eeuw 
vóór de oorlog opgegroeid iot een machtige organisatie 
van het proletariaat, die de klassestrijd tegen de bour
geoisie voerde. Haar methode was liet parlementarisme : 
aktie der gekozen vertegenwoordigers der arbeide.s in 
de parlementen tegen de regeeringen en de burgerlijke 
meerderheden. Naast haar stonden de reusachtig ge
groeide vakorganisaties, die door . de arbeidsvoorwaar
den streden tegen de patroons. De sociaaldemokratie 
had steeds beweerd, dat door haar praktijk de arbei
dersklasse zoo sterk en machtig zou worden, dat zij 
de regeeringen en de bourgeoisie zou kunnen over
winnen, om dan het socialisme tot stand te brengen. 
De reformisten onder hen zeiden, dat dit zou gebeuren 
door geleidelijk in alle regeeringen en bestuursambten 
in te dringen, de radikalen meenden, dat het alleen in 
eens, door middel van een groote revolutie kon ge
schieden.

W at bleek nu in 1914?  De sociaaldemokratie schreef 
eerst fel en demonstreerde toen een beetje tegen de 
dreigende wereldoorlog, maar ging, £oen het ernst werd, 
mee en verklaarde zich solidair met de nationale bour
geoisie tegen het buitenland. Ondanks het feit, dat strijd 
tegen het imperialisme en de dreigende wereldoorlog 
in de voorafgaande jaren een hoofdpunt in alle aktie 
w as geweest. Deze ommekeer bewijst ten eerste, dat 
in het wezen der propaganda van de sociaaidemokra- 
tie, in de diepste gedachtengang van het proletariaat, 
die zij niet uitroeide maar soms naar de mond praatte, 
het besef van een zekere saamhoorigheid en solidariteit 
met de burgerlijk-nationale orde lag. Daardoor konden 
de heerschers op dit moment van geweldigste krachts
inspanning het proletariaat voor hun doel gebruiken. 
En ten tweede bewijst dit de zwakheid en machteloos
heid van het proletariaat op het oogenblik, dat de 
bourgeoisie haar volle macht ontplooide, bereid om elk 
verzet neer te slaan. Hier en daar hadden de arbeiders 
geprobeerd te demonstreeren en verwacht, dat orders 
tot scherp verzet van de S. D. zouden komen ; en toen 
dit uitbleef, en de burgerlijke oorlogsdemonstraties hen 
machtig overstemden, voelden zij, dat hun oude revo
lutionaire hoop en traditie ineenstortte.

Men heeft naderhand vaak van verraad en innerlijk 
bederf der sociaaldemokratie gesproken. Dit waren 
echter gevolgen en symptomen, geen oorzaken. De 
S. D. is het resultaat van haar taktiek. De oorzaak 
was, wat nu aan het licht kwam —  te voren wel nu 
en dan door enkelen vermoed en beweerd —  dat de 
sociaaldemokratie door haar strijdmethoden het prole
tariaat niet die kracht en die macht kon geven, die 
noodig waren om het kapitalisme te overwinnen. 
Achteraf laat zich dat ook gemakkeiijk begrijpen. Het 
kapitalisme is zóó machtig, door zijn vaste hechte 
organisatie, door zijn sterke geweldmiddelen, door zijn 
geestelijke invloed op de massa, dat alleen arbeiders
m assa’s die zelfstandig allen weten, w at te doen is, 
«tl tot de hoogste inspanning bereid en bekwaam zijn, 
het kunnen overwinnen. M aar de parlementaire strijd 
der S. D. had hen daartoe niet on tw ikkeld ; de leiders 
handelden en streden (praatten) in de parlementen, 
terwijl de arbeiders passief bleven, en niet leerden zelf 
te handelen. En w aar het op hen zelf aankwam, in de 
massa-akties, de direkte akties, die nu en dan al op 
kwamen, bewerkte de parlementaire taktiek, dat zi_ 
ook daar wachtten op de bevelen van de leiders, die 
het moesten weten, alsof door goed gedisciplineerde 
gehoorzame schapen de wolf kapitaal overwonnen kon 
worden.

Na 1914 kwam 1918, na de nederlaag en ineen
storting der oude sociaaldemokratie de „overwinning”. 
Een nieuwe les, die de vorige aanvulde. De vorige had 
getoond, dat de methoden der sociaaldemokratie de

arbeiders niet tot overwinning, niet tot machtsverove- 
rmg op het kapitaal kunnen voeren. De nieuwe les. 
de ervaring van Duitschland onder Ebtrt, toonde dat 
de overwinning van deze partij, de machtsverovering 
door zulk pen partij niets anders beteekent, dan de 
inbezitneming der regeeringsposten door de leiders van 
de partij. De wezenlijke machtsmiddelen van de bour
geoisie zijn daarbij niet vernie igd ; de bourgeoisie zet 
zich weer meer en meer vast n haar heerschappij over 
de maatschappij. De schijn van politieke heerschappij 
van een arbeiderspartij dient ais middel tot bedrog, 
om de arbeiders af te houden van w aar instinktief 
hun gedachte naar gaat. Werkelijke heerschappij van 
het proletariaat, vernietiging van alle macht van de 
bourgeoisie, opheffing van de uitbuiting. En alweer is 
dit achteraf volkomen begrijpelijk.

Een revolutionaire strijd om de vernietiging van de 
bourgeosie als klasse kan niet gevoerd worden door 
leiders, die ook bij behoud van het stelsel kans zien 
op polietike macht en leidende plaatsen, maar alleen 
door de m assa’s zelf, als zij niets te verliezen hebben. 
Deze strijd is zoo zwaar, dat alleen de voortdurende 
energie van de groote proletarische klasse hem kan 
voeren ; gelooven de arbeiders, dat de vervanging van 
de tegenwoordige regeerders door hun revolutionaire 
iciuciS uaaituc  vüluuêiiuc is, uan moeien zij aiiijd 
bedrogen uitkomen.

Dit zijn de lessen, die de jaren sinds 1914 ons ge
leerd hebben. Daarnaar moeten zij, die aan het prole
tariaat den weg naar de vrijheid wiiien wijzen, hun 
taktiek en strijdmethoden richten.

De Derde Internationale heeft deze les niet behar
tigd. Misschien wel, doordat haar Russische leiders 
wat te ver van W est Europa afstonden. Na een eerste 
tijd van sterke revolutionaire aanval op het kapitalisme, 
speciaal na de Januari beweging in Duitschland en de 
dood van Liebknecht en Luxembuig, begon zij de 
taktiek van het parlementarisme weer te aanvaarden. 
En op al haar verdere kongressen is deze lijn voort
gezet.

Voor de Derde Kommunistische Internationale geldt 
hetzelfde w at voor de Tweede, sociaaldemokratische 
g o ld : de taktiek van het parlementarisme is niet in 
staat, de macht van het proletariaat zoo hoog op te 
voeren, dat het de bourgeoisie overwinnen kan. Deze 
waarheid wordt er. niet door gewijzigd, of degenen, 
die deze manier probeeren, zich socialisten of kom- 
munisten noemen, de demokiatie of dc diktatuur in 
hun vaandel schrijven. En daar de S.D. geworden is, 
w at ze nu is, dóór haar taktiek, door haar strijdme- 
thode, kan men zeggen, dat elke nieuwe richting, die 
deze zelfde taktiek gaat gebruiken, zal gaan worden, 
wat de S.D. werd. Natuurlijk niet precies, daar de 
omstandigheden nu. in het ineenzinkende kapitalisme 
anders zijn, dan vroeger; dus een kommunistische 
partij niet de S.D. in haar oude groote tijd van rustig 
opgroeien kan aadoen, maar aileen haar lotgevallen in 
deze revolutionaire lijd. M aar haar karakter 'zal gelijk
soortig zijn, en ook haar verwording. Op hun best 
spelen de parlementaire kommunistische partijen in de 
parlementen de rol van goede radicale S. D. partijen, 
zooals deze in ’nur. beste tijd, ook scherp tegen de 
regeeringen vóór het proletariaat opkomend, fel de 
klassestrijd predikend —  tegenover de S.D. partijen 
zelf, die geheel reformistisch, eenigszins de rol van de 
oude W'erkliedenverbonders overgenomen hebben. Maar 
zooals het parlementarisme de S.D. bedierf en deed 
ontaarden, zoo bederft het ook de kommunistische 
partijen. In ontstellend snel ternpo d o o r k £ &  deze de 
ontwikkelingsgang van de S.D., achter^SJB & an, naar 
reformisme, slimme leiderspolitiek, kornpromis, aanpas
sing, leidersdespotisme, kiezersvangst, alles onder klin
kende revolutionaire leuzen. Wie de geschiedenis van 
de S.D. sinds 25 jaar heeft meegemaakt, staat telkens 
verrast door de verregaande gelijkenis en herhaling 
van de oude geschiedenis or.der nieuwe namen.

W aarborgt dan de revolutionaire tijd, de ineenzin- 
king van het kapitalisme niet een betere afloop ? 
Omgekeerd ; de gelijksoortigheid in karakter en wezen 
maakt wel zeker, dat, als door een nieuwe volksuit- 
barstir.g, deze partijen de macht veroveren, dit niet 
anders dan een herhaling van Eberts republiek in wat 
andere vorm zal zijn, d.w.z. nieuwe leiders in de re- 
geering, gedwongen —  door gemis aan werkelijke 
macht der proletarische massaas —  vroeger of later 
zich aan het kapitaal aan te passen.

Wil de arbeidersbeweging, wil het kommunisme het 
groote doel bereiken, dan hebben zij uit de afgelco- 
pen jaren deze les te leeren: dat hel parlementarisme, 
hoewel onvermijdelijk in den tijd van opkomst van 
het kapitalisme, onbruikbaar is in den tijd* van onder
gang van het kapitalisme, en het proletariaat niet sterk 
kan maken voor de zegepraal.

M aar is niet het parlementarisme het eenige middel 
om gehoord te worden door de groote massaas en 
voeling met hen te krijgen ? Deze vraag zal een an
dermaal behandeld worden.

De K. A. P. e r  Soviet-Rusland.
In haar verhouding tot Soviet-Rusland stelt de K.A.P. 

zich op het volgende s ta n d p u n t :
I. De binnenlandsche taktiek der Kommunistische 

Partij in Rusland is tot dusver Je  eenig mogelijke g e 
weest. De partij- of leidersdiktatuur, het geven var. 
grond aan de boeren, de vrije handel, de belasting in 
natura, de concessies aan het buitenland, het zooge
naamd Staatssocialisme waren noodzakelijk om liet 
gedeeltelijke communisme dat in Rusland bestond in 
industrie, handel en transport althans voor een deel 

iToglC redden, tot de wereldrevolutie, in de*eerste plaats 
de West-Europeesche, de wezenlijke redding bracTit. 
De Russische revolutie heeft het schitterende voorbeeld 
aan het proletariaat dor wereld gegeven, en ook nu zij 
op den terugtocht is, volgt zij een bew onderensw aar
dige eenig mogelijke taktiek. Ook de taktiek tegenover 
de kapitalistische machten in Europa en Azië is voor
beeldig.

li. De maatregelen, uie de Soviet-Regeering in Rus- 
iand heeft moeten nemen, brengen evenwel het privaat 
kapitalisme steeds nader. Er zijn, naast de Staatsbank, 
particuliere banken opgericht, de particuliere bedrijven’, 
de particuliere winkels, het particulier huisbezit zijn 
weder ingevoerd. De privaatkapitaiisien nemen met 
den dag toe en vereenigen zich met de hu rea uk ra ten 
en de intellectueelen tot een nieuwe burgerlijke klasse. 
De vakvereenigingen maken zich reeds gereed tot den 
loonstrijd. De kleine boeren, allen privaat-bezitters, 
d.w.z. kleine burgers geworden, zijn de vijanden van 
het communisme, steunen het alleen, zoolang zij vreezen 
dat het grootgrondbezit hun het land weer zal afnemen, 
maar loopen tot de binnen- en buitenlandsche bour
geoisie over, zoodra deze huil het bezit van hun grond 
garandeert. Daar de nieuwe Russische bourgeoisie en 
de boeren een overweldigende meerderheid hebben 
boven het proletariaat, berust de politieke macht der 
communistische par .ij alleen nog op de vrees der boeren 
het land te zulle»! verliezen, op het weinig talrijke 
proletariaat en op de proletarische kern van h e tro^ r’ 
leger, dat wil dus zeggen op een zeer zwakken ( 
nomischen grondslag. Wanneer Soviet-Rusland de 
Tsaristische schulden erkent, zal het, om genoeg geld 
uit buitenland of door belastingen in het binnen
land te krijgen, ook andere partijen moeten erkennen 
en enn Constituante instellen. De ondergang van Soviet- 
Rusland is dus zeer waarschijnlijk, als het West- 
Europeesche proletariaat het kapitalisme niet vernietigt.

III. De internationale taktiek van Soviet-Rusland 
onder het West-Europeesch, het wereldproletariaat is 
de denkbaar slechtste geweest, en alleen doordeti jde-  
lijke en schijnbare belangen der Russische revolutie, 
niet door de werkelijke en blijvende der wereldrevo
lutie gedicteerd. De Russen hebben zich van de ab so 
lute leiding en van de Internationale en van de Roode 
Vakvereenigings-Internationale meestergemaakt, en door 
middel daarvan, tot redding van zich zelve, niet-com
munistische massa-partijen en niet-communistische vak
vereenigingen opgericht. Deze kunnen —  en dat was 
het doel der Russen —  misschien wel tijdelijk een 
zekeren druk op de West-Europeesche regeeringen 
uitoefenen en zoo Rusland tijdelijk verlichting geven, 
maar kennen nooit de Europeesche, de wereldrevolutie 
tot de overwinning brengen. Verder hebben de Rus
sische Communisten de communistische partijen der 
wereld, de geheele derde Internationale, gedwongen 
tot de aanneming der partij- of leidersdictatuur, die in 
West-Europa noodzakelijk tot opportunisme, reformisme 
en bederf leidt, en die evenmin hier dc zege brengen 
kan. Ten slotte hebben zij de communistische partijen 
gelijk gemaakt aan de oude parlementaire partijen, en 
zij hebben de oude vakvereenigingen laten bestaan. Zij 
hebben daarmede de partijen en vakvereenigingen der 
derde Internationale en der roode vakvereenigingen, 
zooals die beide Internationalen zelf, tot middelen ge
maakt tot opbouw van het kapitalisme.

Door deze taktiek der Russen is de arbeidersbewe
ging van W est-Eurcpa en de wereld nu reeds tot een 
moeras geworden van opportunisme en reformisme.

Het oordeel der K. A. P. over Soviet-Rusland laat 
zich derhalve aidus sam envatten :



I. De binnenlandsche: taktiek der Soviets w as de 
eenig mogelijke.

II. Zij leidt evenwel terug naar het kapitalisme. 
Alleen de West-Europeesche revolutie kan 
haar redden,

III. De W est-Europeesche revolutie zelve evenwel 
is door de taktiek der Russen in de door hen 
beheerschte Internationale bedorven.

In aansluiting van de bovenstaande beschouwingen 
iii punt !!, besluit de K. A. P. financieelen steun aan 
Soviet-Rusland alleen te geven met de nadrukkelijke 
bepaling._,ilat het geld alleen vonr.-de Ru^siche Arbei
ders en voor het Roode Le^er zal wordcrTgeBrüTjcT 
Het geld dat zonder deze bepaling gegeven wordt, 
wordt ook voor de contra-revolutie gebruikt. Dat zij 
daarin toestemmen is van werkelijke revolutionairen 
van W est-Europa niet te verwachten.

R U S L A N D .
De Staatsbank.

M OSCOU, 15 Oct. (Rosta Weenen). Het Al-Russisch 
U i i V .  C o i ï m è  p ü b l iC c c i  i e e n  u c c i c t  u c u c i ï c i i u c  t a a k  c i i  
o .g  inisatie der Russische Staatsbank. Betreffende winst- 
verdeeling werd ’t volgende besloten: Van de netto
winst komt 50*/• in het reservefonds der bank, 20 %  
voor de beambten en 3 0 %  voor de schatkist.

Het s t a k in g s v ra a g s tu k  in 
S o w je t  Rusland.

M OSCOU, 16 Oct. (Rosta Weenen). In verband 
met de ontwikkeling van het particulier kapitaal kan 
nu een toestand ontstaan, dat in een particulier be
drijf een staking uitbreekt. De „T rud”, het orgaan van 
het Al-Russisch Vakverbond, schrijft daaromtrent het 
volgende :

Stak ingen  in partiêuliere bedrijven zullen  niet te 
vermijden z i jn . Daarom in het een uiterst gewichtige 
laak der vakvereeniqingen stakingskassen te vormen, 
om een matericele basis te schtppcn, traardoor een 
s taking  m et succes gevoerd kan worden. Door de 
geringe middelen van den staat, kunnen  wij er niet 
op rekenen, d i t  ivij zu lk  een fonds aanleggen, zon
der wat van hei loc » af te trrkk< n De vukvereeni-  
gingen moeien zich m et dit vraagstuk bezin houden  
opdat z ij alle aanvallen van het particuliere kapitaal 
op de arbeiders, kunnen afslaan.

f
V o lk sc o m m issa r iaa t  van Arbeid.*

MOSCOU, 13 Oct. (Rosta Weenen). De nieuwe 
economische politiek stelde het Volkscommissariaat 
van Arbeid voor de taak, het staatsbedrijf van arbei
ders te voorzien en deze over de afzonderlijke onder
nemingen doelmatig, te verdeelen. Het voornaamste 
der economische organisatie is de kwalitatieve verbe
tering van het arbeidsapparaat door ’t opnemen der 
beste arbeidskrachten. Tegelijk worden daardoor de 
levenvoorwaarden der arbeiders en beambten verbeterd 
en de productiviteit verhoogd. Daar in de naaste tijd 
een vergang van arbeidskrachten in de particuliere 
industrie te wachten is, werkt het Volkscomm. voor 
Arbeid maatregelen uit, om de versplintering der 
arbeidersmassa’s te verhinderen. Daarom zullen nu de 
verplaatsingen van arbéidskracht niet meer door dw ang 
voltrokken worden. Werkloosheid is in de naaste toe
komst, vooral onder het industrie proletariaat niet te 
verwachten, terwijl massale arbeidsverschumngen noo
dig zijn, ter bestrijding der werkloosheid in ’t honger- 
gebied die daar door de bijzondere verhoudingen is 
ontstaan. Het Volkscomm. voor Arbeid heeft de ge
wichtige taak, de werkloozen in de hongergebieden 
rationeel te organiseeren, om het voor de Republiek 
gewichtigste werk, in de eerste plaais de branstof- 
voorziening, ter hand te kunnen nemen.

De nieuwe econ. toestand verleent het Volkscomm. 
buitengewoon gewicht. Daarom schijnt het onvoor- 
deelig, zijn functie’s aan de vakvereenigingen over te 
laten. Een grootsohe gecentraliseerde regeling van den 
arbeidsmarkt door den staat, de noodzaak van 
’t scheppen van vaste arbeidslegers in de staatsbe
drijven, doelbewuste aantrekking der boerenmassa’s 
tot regelmatige arbeidsprestatie^ voor den staat, 
maak^ het scheppen van een machtige staatsregulateur 
van den arbeid noodzakelijk. Het Volkscomm. van 
Arbeid houdt een innig contact met de vakvereeni
gingen voor noodzakelijk. Daarom moeten zij aan het 
werk der afdeelingen van liet commissariaat deelnemen. 
Daar de gedeeltelijk opnieuw ontstane arbeidsm arkt 
conflic ten  tusschen arbeiders en ondernemers moge
li jk  m a a k t . is het vormen van een bemiddelingsap- 
paraat, da t u it vertegenwoordigers van he tV o lkscom -  
m isariaat en de Vakvereenigingen besiaat, absoluut 
noodzakclijk .

De ov e rw in n in g  van het r ó o r -  
nistne in iiaiië.

Een h o o f d s tu k  uit de  gesch ieden is  d e r  II! de 
In terna t ionale .

Dc socialistische partij van Italic* was de eenige der 
groote Sociaal democratische partijen die zich terstond 
na de stichting der 3 de Internationale bij haar aan
sloot. Dat deze toetreding niet tegelijk een doelbewust 
stelling nemen vóór het communisme en een daaruit 
voortvloeiende politiek beteekende, moest in Moscou 
bekend zijn. W ant in de Italiaansche-partij bevond zich 
naast de Invloedrijke fractie Turratie, die met d t  Duitsche 
Scheideman-partij overeenkomt, de groep Serrati. Hun 
politiek gaf de doorslag en hun houding in alle be
langrijkste kwesties van politiek, en taktiek verried de 
geest van een Ledebjur, Friedrich Adler enJeanL on- 
guet. Dus van het merk: U. S. P. Toen kw am  de 
partijdag van Reggio Emilia. Daar werd de aanvaar
ding of afwijzing der 21 punten van Moscou bediscus
sieerd. Daar gebeurde wat niemand, die nuchter denkt, 
kon verbazen: Serrati en zijn aanhangers verklaarden 
zich solidair met de llaliaansche Scheidemannen, zoo- 
dat er voor dc Moscousche Lxecutieve mets anders 
over bleef dan over te gaan tot de stichting eener zelf
standige „Communistische" partij, welker communisme 
alleen tot het aanrem en je r  21 punten beperkt hoefde 
te zijn. Nadat dus zoo een Italiaansche sectie der 3 de 
Internationale tot stand gebracht was, moest natuur
lijk gepoogd worden een echte „massapartij ” in ’t 
leven te roepen. Over haar sociaaldemocratisch karak
ter zou geen twijfel meer mogelijk zijn. Daarom w er
den de onderhandelingen met Serrati natuurlijk voort
gezet. En zoo kreeg de socialistische partij een offi- 
cieele uitnoodiging tot het derde wereldcongres —  
ofschoon deze partij zich door de juist gesloten w a
penstilstand met de fascisten, d.w.z. Italiaansche bur
gerwachten, voor immer gecompromiteerd had in de 
oogen van het revolutionaire proletariaat van de ge
heele wereid. In Moscou was men dus bereid deze 
openlijke verrader.« der proletarische revolutie genade 
en vergeving te schenken, op helzelfde oogenblik, 
waarop voor de links-communisten reeds het dood
vonnis werd opgesteld. S'echts één voorwaarde  v/erd de 
Serratimenschen opgelegd: zij moesten mijnheer Turrati 
en diens vrienden, dat wil du., neggen de openlijke  
reform isten, uit de partij gooien. Het reformisme als 
beginsel hoefde niet „uitgesloten” te worden, Naar de 
theorie van M oscou heeft men n.I. met het reformisme 
afgedaan, als de reformistische leiders verjaagd zijn. 
W aaraan men zien kan, welke waarde men de r ssa 
der leden toekent!

Op de Italiaansche partijdag, die de 10en October 
te Milaan bijeenkwam, werd wederom aan de Serrati- 
menschen alleen deze ééne voorwaarde gesteld. Men 
is dus te Moscou in de loop der tijden welzeer be
scheiden geworden. W ant in Halle verlangde men van 
de U .S .  P. dat zij de gezamelijke 21 punten zou aan- 
neinen. Op de Franschen partijdag in Tours wa* men 
reeds schappelijker. Anders kon men geen zaken doen 
met Cachin en Frossard. Bij de stichting der Tsescho 
Slowaaksche massapartij moest men op de 2 \ stellingen 
weer meerdere restrictie maken. En nu in Milaan was 
nog slechts èèn punt overgebleven: verwijdering der 
reformistische parlementariërs. Maar hoe de politiek 
van het niet reformistische doch „marxistische” partij- 
bestitf|lgg£ip de praktijk uitziet, is door de Italiaansche 
b e r ic ^ J J P F n  van de „Vorwärts” schitterend geschilderd:

Sinds Livornc. heeft het maximalistische partijbestuur, 
inplaats van de Sovjets voor te bereiden en de massa ’s 
te bewapenen, aan de werkelijkheid allerlei concessies 
moeten doen. Het heeft van de fractie in het parlement 
geëischt, invloed uit te oefenen op de oplossing eener 
minitterieele crisis, het heeft de mogelijkheid gebillijkt, 
dat zij zich van stemmen zou onthouden, om de val 
van het kabinet Bonomi te verhoeden ( dit onthouden 
van stemming w as op het beslissende moment echter 
niet noodig) en het heeft het vredesverdrag met 
de Fascisten gesloten. Dit zijn ongetwijfeld actie ’s die 
liggen op de weg van medewerking m et burgelijke  
elementen. Toch heeft geen der sprekers van de max
imalisten zc op de partijdag afgekeurd. Zoow e’ Bara- 
tono als Serrati hebben ze uitdrukkelijk goedgekeurd.

Zij hebben het openlijk gezegd: de werkelijkheid, de 
dw ang der omstandigheden noodzaken ons onherroepelijk 
concessies te d o e n ; wij mogen de noodzakelijkheid niet 
schriftelijk vasileggen. Als wij de onvermijdelijke 
concessies uitdrukkelijk vooruit autoriseeren, begunstigen 
wij desituaties, die zulke dwaugtoestanden voortbren
gen. En dan voegt de genoemde berichtgever nog de 
volgende karakterestiek der Serrati menschen er aan toe, 
die men zonder meer kan toepassen op de geheele 
politiek der lüde Internationale: Z ij  willen doen , w at  
z ij  niet vermijden kunnen, maar willen het zich ze lf  
niet openlijk  bekennen.

Zij zeggen niet meer zooals de werkelijke onver-

zoeniijken, d a t m ag n ie t gebeuren, met de bourgeoisie 
onderhandelt men niet, een^bürjfe'iijke re*eering sp&art 
men niet. /Viaar zjc*- tevreden ir,oi U ver
klaren ; wij verbieden in onze verklaringen het onder
handelen met en het sparen van de bourgeoisie opdat 
gij, wanneer gij deze dmgen toch doet, nooit vergeet, 
dat het iets verkeerds is, dat een welopgevoed maxi
malist dat eigenlijk niet doen mag.

Dat noemt men politiek. Machiovellisme in Rein
cultuur. W anneer toch voor de resolutie Serrati, die 
zioh in woorden vóór de dictatuur van het proletariaat 
en tegen de deelname aa:i de regetring uitsprak, 
48000 Stemmen uitgebracht werden, onderscheiden de 
voorstanders van deze revolutie zich siechts op papier 
van de 20.000 aanlangen van Serrati. Immers de poli
tiek var. Serrati w ord t door de Serrati menschen offi
cieel gedekt.

Zij passen in de praktijk het reformisme van Turrati 
toe, w at zij in woorden veroordeelen —  met het echt 
jtzuitisch voorbehoud, dat situatie’s kunnen intreden, 
waarin zelfs de socialistische-partij niet anders kan 
tondelen. Daar nu echter de onvoorwaardelijk* vol
gelingen van Moscou nog geen 4000 stemmen ople
verden, kan men de „V orwärts” volkomen gelijk geven, 
als zij tot de volgende samenvatting komt.

..Als kenmerk van het congres blijft het nadruk 
ieggen op de onwrïkbare w iM o t  partijeenheid, de 
erkenning van concessies die in het belang van het 
proletariaat door de omstandigheden noodzakelijk zijn, 
welke men doen moet, maar niet billijken mag, en 
het feit vande reformistische toename van m acht”

Dat be teeken t: aan de overwinning van het refor
misme valt niet te twijfelen. Wel echter kan men ge- 
reentvasrdigde twijfel opperen, of de bemoeiingen van 
Moscou om de Serrati-partij voor de lilde Internatio
nale te winnen, nu als geeindigd kunnen gelden. Wij 
gelooven, dat deze partij op het volgende wereldcon
gres rijp zijn zal voor de Internationale van Moscou. 
W ant deze moet wel na de laatste ontwikkeling in 
Rusland spoedig rijp zijn voor de politiek der 
Scheidemannnn in alle landen.

Steeds maar O p bou w !
Lansink in „De Arbeid” juicht-„Nu doet de C.P. ook aan 
opbouw! ” Alsof dat een ontdekking is. Heeft de C.P.- 
Kamerfractie de laatste jaren iets anders gedaan?  Doet 
het proletariaat van Nederland eigenlijk iets anders?  
Weineen. Elke verkeerde proleUrhiche taktiek is in ’t 
belang van den opbouw  van het kapitalisme. De heele 
vakbeweging w erkt ophouwend. De kritiek in het Par
lement is opbouwend. W at niet afbreekt, w at niet neer 
haalt, w at niet vernietigt, bouwt op!  Er is geen keus; 
het is vernietigen of opbouwen. Maar de Nederlandsche 
arbeidersklasse wil nog niet kiezen. Ze voelt zich nog 
als het klimop dat zich om den eik het kapitalisme slin
gert; zonder die eik kan ze niet bestaan. Het proleta
riaat een woekerplant: zoo denkt het van zich zeit.

Leest ook dit mooie berichtje: „Slechts èèn metaal- 
fabriek de Hapam heeft de verlaagde Iconen ingevoerd. 
De metaalbewerkers achten het echter niet gewenscht 
voor deze onderneming de staking te proclameeren, 
omdat zij weten dat deze vennootschap er zoodanig 
voor staat dat een staking haar ondergang zou be- 
teekenen”

Ze maken daar zeker warmwaterstoven ook, en die 
kunnen de arbeiders van den winter niet missen!

V erantw oord ing  Steun „De K om m unist”
Door een verzuim konden dit maal nog niet alle 

bijdragen, die in Enschede voor „De Kommunist” ge
stort werden verantwoord worden. In het volgend 
nummer van „De Kommnuistische Arbeider ’z al dit zonder 
mankeeren geschieden.

V e rg ad e r in g e n  Afd. E n schede  K. A. P. N.
14 Novembei „O ns Huis” Huishoudelijke Verg: punten 
stemming voor het Hoofdbestuur; Abonnement „Dc 
Kommunistische Arbeider;” Hsh. Reglement. Rondvraag. 
19 November, Zaterdagavond half 8 . Proletarische on t
spanningsavond. Tooneel, voordracht zang, door de 
leden. Leden en geestverwanten met familie worden 
uitgenoodigd. Muziek van het Bandonium Gezelschap.
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AAN HET NEDERLANDSCHE PROLETARIAAT!
KAMERADEN,

De Nederlandsche bourgeoisie acht ook voor Holland de tijd gekomen, om 
een algemeene aanslag op ons levenspeil te doen. L00NVERLAG1NG en ’t 
VERLENGEN VAN DEN WERKTIJD zijn aan de orde van de dag. Mijnwerkers 
en bootwerkers en vele andere arbeiders werden reeds de dupe. En nu zijn de 
Metaalbewerkers aan de beurt. De spoorwegarbeiders moeten per 1 Januari hun 
buikriem nog wat vaster aansjorren.

De metaalbewerkers hebben de strijd aanvaard. Met een prachtige eensge- 
zlndhtid gingen de betrokken personeelen in staking, om de aanval te weren.

Deze strijd is echter van zoo groot gewicht, dat ge U van alle omstandig
heden, alle krijgskansen, goed rekenschap moet geven. Leg U zelf onderstaande 
vragen v o o r ! ’t Antwoord er op  vindt ge zelf oogenblikkelijk.

WAAROM  VOEREN DE ONDERNEMERS, hier de Metaalbond, DE LOONS
VERLAGING MAAR VOOR EEN PAAR PLAATSEN IN, bijv. Rotterdam, 
Schiedam, Utrecht, Amersfoort ?

WAAROM W O R D T NIET TERSTO N D  DE LOON VERLAGING OOK 
VOOR AMSTERDAM, HAARLEM. TW EN TH E. ENZ. VAN K R A C H T ?

Ja, ge weet het antwoord ?
De Metaalbond, het winstmakersdom, voelt zich zekerder van de overwinning, 

wanneer hij U eerst in een paar plaatsen door de honger tot overgave gedwongen 
heeft. Eerst moet ’t proletariaat in die plaatsen verslagen worden.

En dan volgt de r e s t !
Let daarom vooral goed op, dat ge op 't  oogenblik precies doet, w a t d t  

heeren patroons wenschen. De patroons wenschen de staking niet algemeen over 
’t heele land. W ant dat zou inderdaad het metaalbedrijf treffen. En dat zou revo
lutionaire woelingen kunnen geven, waarbij ze het zouden verliezen.

ZE ZULLEN U STUK VOOR STUK VERSLA AN !
Wat volgt daaruit ?
Dat ge U riet zoo moei laten afslachten! Doorzie de taktiek van de onder

nemers. De strijd van de stakende  metaalbewerkers is dezelfde, als de strijd van 
hen die nog werken.

Kameraden ! Arbeiders ! Stel tegenover die slimme patroons uw klasteso lidar ite it .  
Leg als één man, ook in de niet betrokken steden, het werk n e e r !

M etaa lbew erkers! Een geweldige taak rust op U. Gij zijt door de geld
wolven uitverkoren, om ’t spits af te bijten voor de geheele arbeidende klasse. 
Als ge uw verderfelijke taktiek van gedeeltelijke stakingen niet opgeeft, als ge de 
staking niet zoo algemeen mogelijk maakt, w ord t ge verslagen. En na U  komen 
weer de mijnwerkers, de bootwerkers, en ’t spoorwegpersoneel, de fabrieksurbei- 
ders en alle anderen aan de beurt. W O R D T  GIJ VERSLAGEN DAN IS DAT 
DE INZET VOOR EEN ALGEMEENE LOON VERLAGING VOOR DE HEELE 
ARBEIDENDE KLASSE !

En gij wordt verslagen. a!s ge uw staking blijft beperken.
Gelooft uw leiders niet, die u bezweren niet  uit te breiden.
Gelooft uw leiders niet, die zeggen u zoo naar de overwinning te voeren.
Ze voeren u en onze heele klassf» naar de onaergang. Uw leiders willen 

u wel aan een lagere levensstandaard doen gewennen. Ze zullen in uw loonver- 
laging toestemmen. Ze voeren deze strijd alleen voor hun fa tso e n ! Omdat ze 
anders hun volgelingen verliezen. Maar zoodra t r  maar een gaatje is, zullen ze 
u ter verdere uitbuiting aan ’t kapitaal overleveren.

De groote stakingen van de laatste tijd, bijv. de haven- en de mijnwerkers- 
staking, gingen jammerlijk verloren. Dat w as door de vervloekte taktiek van be
perken ! W ant in de betrokken ondernemingen waren geen onderkruiper», niet w aar ?

En toch verloren !
Nu moet toch ieder duidelijk zien, dat die taktiek verkeerd is.

Juist! Die taktiek is verkeerd. Beperkte stakingen tegenover het zoo buitenge
woon sterke k ap i taa l! De patroons lachen er om.

Kameraden! Maar, behalve dat uw taktiek niet deugt, is er noe  iets. UW 
STRIJDMIDDELEN ZELF DEUGEN N ET ZO O  MIN. U W  HEELE VAKVEREE- 
NIGING D EU G T NIET. De dividendenjagers van de heele wereld klemmen hun 
schennende hand vaster om de keel van ’t proletariaat der heele wereld. Loon- 
verlaging, arbeidstijd verlenging, werkloosheid overal.

En de vakvereenigingen bieken nergens in staat, om ook maar éèn van de 
rampen, die de arbeidersklasse bezochten, te voorkomen. Ja, de leidèrs konkeldtn

met de patroons. En dikwijls stemden ze, zonder eenige strijd, in de verslechtering 
toe. De vakvereenigingen hebben dan ook getoond, dat ze contra-revolutionaire 
organen zijn, die onwillig en onmachtig zijn, om de strijd tegen het sterke 
pdtiuiiddi up ie nemen. Geen wonuer uan ook, uai veie sirijubare arbeiders de 
vakvereenijging den rug toekeeren. Zoo is ’t verklaarbaar, dat de z.g. socialistische 
vakbeweging met een vierde gedeelte terugliep.

Kameraden ! Tegen de heele kapitalistische wereld, de Staat, de trust, de 
pers, stelt gij uw contra-revolutionaire vakbeweging. Tegen ’t harnas van ’t 
kapitaal — het bordpapieren zwaard,

Hoe moet ge uw strijd voeren? Hoe kunnen de arbeiders hun  maatschappij, 
h e t  kom m unisme,  veroveren ? Met uw vakvereenigingen n ie t ! Met uw politieke 
partijen n ie t !

Andere strijdorganisaties moet ge vormen. Neem een voorbeeld aan onze 
Duitsche kameraden. Die zijn daar druk bezig hun oude vakvereenigingen af te 
breken. En daarvoor in de plaats organiseeren ze zich in en volgens  de bedrijven. 
Ze richten revolutionaire bedrijftorganisa tift  op.

In uw bedrijfsorganisatie moet iedereen, die in dat bedrijf werkt. Of ’t een 
bankwerker, timmerman, 6childer of kantoorbediende is, dat geeft niets. Allemaal 
moeten ze er in.

Dat is een stalen organisatie. Daarmee beheersch je een fabriek. Man voor 
man is hier strijder. De konkelaars kunnen hun jas wel aan trekken! En alle 
metaalfabrieken bijv. vormen zoo met mekaar de industriebond van de m etaal
industrie.  Zoo moeten alle bedrijven doen.

K am eraden! De bedrijfsorganisatie, dat is het wapen, om het kapitaal 
tegemoet te treden. Zoolang ge dat nog niet hebt gezien, zult ge nederlaag op 
nederlaag lijden, zult ge overwonnen werden.

Dat zijn de lessen, die de revolutionaire jaren, die achter ons liggen, or;s leeren.
Overdenk deze d in g e n !
M aar er is nog meer, m akkers ! Uw taktiek en uw strijdmiddelen deugen 

niet. Een derde beiangrijk ding mogen we niet vergeten. En dat is, dat bij uw 6trijd 
het doel zelf  ook niet deugt, ’t Is ons allen toch zeker wel zoo langzamerhand 
duidelijk geworden, dat ’t voor ons, de arbeidersklasse, onder het kapitalisme 
niet beter, maar wel voortdurend slechter  wordt, ’t Is zelfs zoover met ons ge
komen, dat we niet moeten staken, om ons loon op te voeren, maar wc moeten 
hongeren, om nie t nog m inder te kr ijgen l

Hor.gerloonen en werkloosheid bedreigen ons. Daarom moeten we het kapi
talisme zelf vernietigen. Gij staart u blind op die loonstrijd. Gij stelt uw doel 
veel te laag. W at gij te doen hebt, is als deel van de geheele arbeidersklasse, 
de s ir ijd  om de heele m acht  in te zetten. DE FABRIEKEN AAN DE WERKERS. 
ER UIT M ET DE DIVIDENDENJAGERS. Maar zonder bedrijfsorganisaties gaat 
het niei. Denk over onze klasse-toestand na en ge zult zien, dat wij gelijk hebben.

Uwe nieuwe organisatie moet als doel hebben de VERNIETIGING VAN 
’T KAPITALISME, de VEROVERING VAN DE DICTATUUR, de O PB O U W  
VAN ’T  KOMMUNISME. De loonstrijd wordt daardoor op de achtergrond 
gedrukt. Uwe loonstrijd baat u immers n ie ts?  ’t Geheele kapitalisme verpest toch 
ons leven ?

K am eraden! Om ’t kapitalisme te kunnen vernietigen, om onze stakingen 
met succes te kunnen voeren, moeten we als één eenheid, als klasse tenheid  
optreden. Onze klasse eenheid vinden we in de fabrieken. Daar ligt onze eenheid 
voor ’t kommunisme.

Gij, metaalbewerkers, zijt geroepen het eerst op te komen voor ons aller 
belangen. Bespreek dit schrijven met elkaar. Geef net voorbeeld ! Doodelijke haat 
aan ’t kapitaal hebben we allen, maar ’t bezielt allen nog niet. Slechts weinigen 
nog zien de moeielijke weg naar de bevrijding. Schudt alle vrees af. W ordt 
strijder  voor ’t kommunisme.

K am eraden! ’t Kapitalisme kan ons geen levensgeluk geven. Alleen honger, 
ziekte, werkloosheid en dood. Vóór ons ligt ’t kommunisme! Bouwt nu reeds uw
bedrijfsergar. isatics. W ant zonder die zult ge de macht nooit veroveren of............
behouden. En ’t is toch zoo eenvoudig, niet waar ? Ja, eenvoudiger organisatie
vorm is niet denkbaar.

K am eraden! Begrijp wat de lijdensgeschiedenis van de arbeidersklasse ons 
leert. Rust niet voor in alle fabrieken B e d r i j f s o r g a n i s a t i e s  zijn opge
richt, om in deze door uw klasse-eenheid te vestigen: DE DICTATUUR VAN 
ONZE KLASSE. VOORWAARTS NAAR ’T KOMMUNISME


