harden st ijd, om tot bezetting van de bedrijven te komen.
tisch kiezen zij de leiders van die partij tot leiders m acht weer uit de hand te geven aan het parlement.
Het gaat niet alleen om liooger loon. dat ons door
van staat en maatschappij.
Het proletariaat wist zijn vrijheid niet o n te bouwen;
hetzelfde kapitalisme w eer w o rdt ontnomen in belastin
Dat liep all^s heel glad en regelmatig in dc tijden
het
bleef siaaf. Niet o m dat het een S,D. program
gen, hooge huren, dure levensmiddelen. Het g aat om de
vóór de oorlog, alleen in zooverr; maar half, dat de
aanhing — als het dit had verwezenlijkt, w as het ai
maent in dc Maatschappij. Niet de rijke luilakken, m aar S. D. het nog niet verder dan een derde van alle
een
reuzenstap vooruit gew eest — m aar omdat het
de werkers met hoofd en hand moeten (Je m acht bezitten.
stemmen bracht in Duitschland, in andere landen nog uoor de S.D. m eth ode van leiderspolitiek onbekw aam
K am eraden! Gij die met dood verachting in de aarde
veel minder — d us dat leiderschap van staat en m a at w as gebleven om zich zelf in de macht te houden.
daalt, om de onmisbare delfstof, het zw aarste goud,
schappij lag nog veraf. Hoe liep dit nu in de revolu
De kleine groep van revolutionairen, die zich nu
naar boven te halen, toont U ook moedig in uen
tionaire tijd, die daarna kwam, beginnende met 1 9 1 4 ?
kommunisten
noemden, had groote invloed gewonnen.
strijd voor uw e bevrijding.
Ai weer moeten wij de ervaring, de geschiedenis raadple In d e woelige November- en Decemberdagen waren
Wij hebben niets te verliezen a!s onze ketenen, maar
gen, daar, w aar zij ietsjeerde, in Duitschland en Rusland. de ooren open, de geesten opgewekt, gespannen, namen
wij hebben een wereld, alles te winnen.”
De S. D. had in 4 0 jarige parlementaire aktie het gretig op, en zoo kon deze propaganda een groote
Wij willen nu niet nader op dit manifest ingaan,
breede, aktiefsie, ontwikkeldste deel van het Duitsche m assa aanhangers winnen. Echter niet genoeg, in deze
niet wijzen op de bijzondere omstandigheden in de proletariaat achter zich geschaard. Het volgde de S. D.,
paar weken kon niet Hitgeroeid worden, w at in 40
mijnen, geen aanm erkingen op een zin als „het gaat
koos haar mannen, las haar bladen. De oorlog kwam,
jaren w as opgebou w d, en de reaktie haastte zich om
niet alleen om hooger loon, enz.” (Immers er is binnen de S. D. parlementsleden spraken en de S. D. kranten
de strijd o n het terrein der straatgevechten over te
langen tijd niets anders dan 'lager ioon van het kapi schreven vóór de bourgeoisie, vóór de nationale ver
brengen en door de moord op Liebknecht en Luxem
talisme te wachten) maken.
dediging, vóór de oorlog.
burg de oppositie van haar beste krachten te berooven.
Wel maken w e met blijdschap melding van een
Terwijl de m a ss a ’s eerst wellicht een neiging tot
lo c h , al is geen zege behaald, toch kan men zeggen,
heel andere om geving w aar de gedachte der bedrijfs verzet hadden gehad, daarna gewiliig en geestdriftig
dat de intense propaganda te midden van felle strijd
organisatie gaat opleven W e bedoelen den Fed. Bond
meeliepen, daarna steeds meer teleurgesteld en onte van klassen en ideeën reusachtig bijdroeg, om het
van Personeel in O penbare Dienst.
vreden werden, konden, door hun aanhankelijkheid aan
kommunisme tot een sterke macht te maken, die eerst
Het Federatie-Bestuur stelde een resolutie voor
de partij, do S. D. rijksdag-fraktie en de S. D.-pers
in de volgende jaren langzamerhand weer achteruitging.
waarin geconstateerd werd dat de vakbeweging de
elk zich vastzetten en bew ust worden van oppositie
Het Russische voorbeeld vuli het Duitsche aan. Hier
uitbuiting der arbeiders niet heeft kunnen verhinderen,
en strijd tegen de oorlogspolitiek verhinderen.
waren de omstandigheden voor het kommunisme gun
dat de strijd voor directe materieele voordeelen binnen
lo e n w as het, dat het parlem entarism e éénmaal stiger, om dat de omneveling van de arbeidersmassa’s
het raam van het kapitalisme niet veel uithaalt, en dat
een revolutionaire beteekenis k r e e g : toen Liebknecht in door een halve eeuw S.D. ontbrak. De Bolsjewiki
moet worden overgegaan tot intensieven strijd tegen
December 1914 zijn „tegen” tegen de oorlogskredieten
hadden nooi: gelegenheid gehad, door parlementarisme
het kapitalisme en pnvaat-cinendom, vo o rsocialiseering
deed huoren ; en kort daarop nog eens zijn oppositie
de m assa’s te winnen, (de fractie i n ‘de 2de Doema
van giond en arbeidsmiddelen, met de regeling der
in een enkel w oord uitschreeuwde. Het w as de eerste
w as ai gauw naar Siberië gestuurd). M aar ze hadden
productie en distributie
in handen van de orga
kreet van het toekomstige kommunisme, het brak de
ondergrondsch gew erkt, overal in de fabrieken een
nisatie der p ro du cen ten; dat de hiervoor meest
ban van lijdzame machteloosheid. Het w as geen redc- diepe propaganda gemaakt, de beste arbeiders als
geschikte vorm van organisatie moet geacht w o rd en ' voering, geen breede uiteenzetting; voor toelichting
leden gewonnen en tot opofferende, heldere klassete zijn de bedrijfsorganisatie; en dat besloten zal v/or
werd het w oord geweigerd, zijn toelichting werd niet strijders gem aakt en door hun bladen op de anderen
den tot reorganisatie op den grondslag van landelijke
in de Handelingen en kranten opgenomen, m a a r iiet groote invloed gekregen. In de Kerenskiperiode hebben
bedrijfsorganisatie.
werk ie in de m a ss a ’s, vooral omdat elke vrije pers zij in hun actie in de arbeidersraden steeds vooropge
Sarton voor de meerderheid van het Bestuur ver uiting door militaire censuur onmogelijk was. Lieb
steld : gij arbeiders-, boeren- en soldatenraden, moet
dedigde deze resolutie.
knecht werd spoedig daarop bij een demonstratie g e  zóó handelen, volgens dit program, en dat zelf doen,
Hij wees terecht erop dat de revolutie zich voltrekt
vangen genomen en bracht de rest van den oorlog in niet aan de regeering overlaten, maar zelf de macht
op straat, de economische rovolutie echter in het
de militaire gevangenis of in w erkbataiilons door.
in handen nemen en uitvoeren. In intense ideeënstrijd
bedrijf; hij nam stelling tegen Dissel die in zijn bro
Terwijl da parlementaire oppositie van de „Onafhanhebben de arbeidersm assa’s en de boeren deze gedach
chure alle gemeen'e-werklieden inéén bedrijf samenvat.
kelijken” voorzichtig sputterde en moties brouw de in ten in zich o p g e n o m e n ; nu de geesten open waren
Sarton wil evenals Kolthek wel in waterleiding, g a s  het parlement, organiseerde een ondergrondschegeheime
voor revolutionaire propaganda, wonnen zij de m assa’s.
bewerking, electricifeit, enz. aparte bedrijven zien.
propaganda langzamerhand het verzet tegen de o o r!og.
O nder hun leiding hebben de m assa's de tusschenToch wil het ons voorkomen dat Sarton niet heeft
W aardoo r barstte in November 1918 de revolutie regeering verjaagd en een nieuwe opbouw begonnen.
ingezien — althans niet aan het Congres duidelijk
uit ? D oor de pacifistische anti-oorlogs-propaganda in En dat die zoo ver gelukt is, dat zij een nieuw tijd
heeft gemaakt — w at de grond idee van de bedrijfs
het parlement d o o r de Onafhankeiijken ? Ó f 'd o o r de perk konden openen (al moest daarna, door de aan
organisatie is, n.l. het organiseeren van aiie arbeiders ondergrondsche propaganda zelf ? De eerste heeft zeker
vallen der reaktie van buiten de partijdiktatuur inge
in elke fabriek, met de hoofdbedoeling om eiken pro
niets, de tweede wel wat bijgedragen ; maar de groote
voerd worden, en a! dvvor.g toen de ekonomische
letariër daar w aar hij arbeider is ook tot s tr ijd e r te oorzaak w as de werking van de algemeene toestand
ontwrichting en de konsoiidatie van het boerenbezit
maken. Evenwei willen wij niet te diep ingaan oo
op de m assa’s. De nederlaag van-Duilschianu, de ineen tot de ekonomische terugtocht van nu) ligt wezenlijk
zijn woorden, omdat ze ons op ’t oogenblik slechts
storting van het front en daarmee van het militair daaraan, dat in die eerste tijd de proletarische m a ssa’s
bekend zijn uit een verslag in «De Tribune” . T rouw ens
despotisme bracht spontaan de m assa’s in v e r z e t; en
zelf handelden en zelfstandig van onder af opbouwden.
de kwestie is tenslotte naar een studie-commissie ver haast zonder Jegen stan d zegevierde de revolutie in
De ervaring van de geschiedenis van de revolutio
wezen, om op een volgend congres behandeld te
weinige dagen. Hier blijkt, dat massale revoluties niet naire jaren achter ons leert dus, dat het kommunisme
worden, omdat men nog te weinig houvast had, wat
door aktie van een partij ot ee.i revolutionaire groep
zonder eenige parlementaire propaganda er in slaagde,
ook wel een gevolg zal zijn van de eenigszins on ontstaan, maar uit de m assa’s moeten opspringen door
zoo groote m assa’s te winnen, dat het óf de macht kon
klare ideëen van Sarton. Het komt ons voor, dat hij situaties, die d aarv oor rijp zijn — d.w.z. óf in eens
veroveren (als ?n Rusland) óf toch zooveel, dat het
aanstuurt o p industrie verbonden, — iets w a t inder een zoo groote spontane eenheid van willen brengen,
ernstig om de macht kon strijden (in Duitschland). In
daad in de lucht hangt — doch dat de diepste fun dat alle vrees cn gevoel van machteloosheid verdwijnt,
dit geval bleken de m assa’s in staat door krachtige
damenten w aarop deze dienen te worden opgebouwd,
óf geen keus laten dan ondergang of strijd.
eigen aktie de revolutie te bevestigen en c p te bouwen
de organisaties in fabrieken, werkplaatsen, enz. hem
W as die ondergrondsche aktie der revolutionairen
tot zij op het boerenbezit stuitte. W a a r een partij door
niet helder voor den geest hebben gestaan.
dan nutteloos g e w e e s t? N een; hun werking lag daarin,
lange parlementaire propaganda de m assa’s had ge
Meer durven wij zeggen van zijn beide bestrijders
dat een breede groep revolutionairen tot helder inzicht
wonnen, bleken deze de revolutie niet in hun eigen
Schilp en De Kadt. Hoe Schilp zich de nieuwe orga over doel en taak w as opgeyoed. die nu, na de revo
zin te kunnen doorvoeren en viel de macht onmiddellijk
nisatie denkt w as uit dit verslag niet te zien. Zijn
lutie, na de ineenstorting van het oude, de w eg naar
aan het kapitaal terug.
bezw aar echter tegen de vorming van bedrijfsorgani het nieuwe kon wijzen. Dat is de beteekenis en het
De oorzaak voor dit verschil is gemakkelijk te zien.
saties nl. dat daarvoor een rustig tijdperk van evolutie
nut van de revolutionaire propoganda als voorbe
Winnen van de m assa’s door parlementarisme, in
noodig zoo zijn, is in strijd met alle weikelijk gebeu reiding; zij kan niet een revolutie bewerken (die moet
tijden van rustige ontwikkeling vooral, is het winnen
ren. Zijn de bedrijfsorganisaties in Rusland niet in
uit de m assa’s k o m e n ) ; maar zij kan klaarheid brengen
door zich zelf aan te passen aan hun vooroordeelen
1917 o n ts ta a n ? En in Duitschland niet uit en door bij een kern (liefst zoo groot mogelijk), die als w eg
en kortzichtige, kleine oogenbliksbelangetjes. W an t in
de revolutionairen strijd ? Ook zei hij: „W a t Sarton
wijzers kunnen optreden. W an t na de revolutie be zulke tijden zijn de menschen klein, zelfzuchtig, onvat
wil is sectarisme. Dat bevordert niet de k lisse-so li.
ginnen eerst de groote moeilijkheden.
baar voor groot inzicht en groote doeleinden.
dariteit, maar zorgt dat de gasw erker in z'n aparte
Toen de m a ssa ’s de November-revclutie maakten,
M aar als stormtijden komen en de orde wankelt,
organisatie zich meer gasw erker voelt dan o o i1.”
w aren zij geestelijk en organisatorisch nog steeds vol in revolutionaire tijden, dan worden de menschen uit
Geheelt onjuist. Hoe meer men zich werker, d.w.z.
gelingen der S. D. Haar chefs, Ebert en Haase, traden
hun kleine dagelijksche sleur opgestuw d, ze zie.» moge
in ’t algemeen deelhebber aan het bedrijf voelt, des
aan het hoofd. Wij kunnen er van overtuigd zijn, dat
lijkheden, wiilen een uitweg, spannen hun geest in, ze
te meer zal men zich proletarir, er dus klassestrijder de massa dezer arbeiders, en zeker ook wel het
worden ontvankelijk voor nieuwe groote inzichten, hun
voelen. Men zal zich niet van de machine laten w eg meerendeel der leiders, oprecht het socialisme wenschten
geest en hart gaan open en zuigen gretig in, w at zij
dringen, men zal tot in de fabriek vergaderen en strij en wilden. M aar het kw am niet, ofschoon de bour
vroeger onverschillig of vijandig bejegenden. Een revo
den, en het eerst gereed zijn om ’t bedrijf te bezetten
geoisie |o p dat moment zich niet kon verzetten en het
lutionaire partij, die te voren juist door haar zuiver
en over te nemen.
militarisme machteloos w as. W aarom niet ? De arbei principe, door in niets aan de vooroordeelen toe te
Ook de C.P.-er De Kadt kon niet met Sarton inzien
ders varwachtten het van de leiders, van wetgevende geven, klein bleef, groeit dar, in eens tot reusachtige
dat de loonstrijd niet meer op de eerste plaats
maatregelen van de nieuwe regeering. En deze konden
invloed op.
staat. Hij zal het meest leeren van een half dozijn sm a
het niet. W an t alleen het proletariaat zelf kan dat
De kommunistische arbeiderspartij vraagt dus n i e t :
delijk verloren stakingen en dan wel inzien dat de doen. Socialiseeren, een nieuwe orde stichten, is niet
hoe win ik nu de meeste aanhangers. Zij heeft daarom
strijd der arbeiders in deze ernorme crisis hierom gaat:
een paar nieuwe wetten maken, is niet dekreten van
het parlementarisme niet noodig. Zij weet, dat, als zij
öf werkeloos de straat op en verhongeren, óf met
boven u itv a a rd ig e n : het is een blijvende doelbewuste
een zuiver revolutionair beginsel houdt, d.w.z. uitdrukt
geweld zich werk verschaffen do o r de industrie aan
strijd:ïktie van de geheele massa, die zelf overal, in
w at het proletariaat in revolutionaire tijden moet willen,
zich te trekken.
de fabrieken, op straat, de macht in handen moet
zij dan het oor der m assa’s vindt, als de andere par
nemen, de andere klasse (al hield ze zich muisstil)
tijen het verliezen. Daarom zoekt zij nu geen m assa’s
alle rnivhhi^duelen uit handen moet /ukken, organisatie,
te winnen, maar overal kernen te vormen, groepen
discipline en proletarische orde doorvoeren, overal van
(liefst ( zoo groot mogelijk) die helder zien, w at de
Het doel van een politiek-parlementaire partij, als onder op, doordat ieder weet, dat en w at hij zelf moet
massa’s moeten doen, hoe ze zelf moeten handelen,
indertijd de S. D en nu ook de C. P. is, de m a ss a ’s doen. M aar daartoe, tot zelfdoen, w aren de m a ssa ’s
om dan leiding te geven en de weg te wijzen in die
te winnen. Te winnen, dat wil z e g g e n : tot aanhangers
nooit opgevoed; ze staarden altijd maar naar de leiders, opbouwende aktie.
maken van de partij, en dus van het beginsel en het die het moesten doen. Ze kozen hun S. D. partijprogram van die partij. Geestelijk worden zij van de sekretarissen en vakbureaukraten in de arbeiders- en
V e r a n t w o o r d i n g E n s c h e d é . W egens plaatsge
waarheid van beginsel en program doordrongen, p ra k  soldatenraden. En deze wisten niet anders, dan hun
brek volgend nummer.
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Bedrijfsorganisatie in E n sc h e d e .
K am erad en van Enschede '
De vakorganisaties zijn stervende. De besten onder
u hebben dat gevoeld, gereken duiven wij zeggen.
En ze hebben de onnutte kadavers den rug toegekeerd
zooals revolutionaire proletariërs betaamt. W a n t dat
is het kenmerk van de revolutie en zeker van ue s o 
ciale revolutie van liet proletariaat, dat ze steeds ver
der gaat, zonder omzien naar wat haar ontvalt, naar
w at afgeleefd is en sterft. Niet droomen van eenheid
die geen eenheid en van organisatie die geen organi
satie is. M aar de oogen open, gericht o p de toekomst,
op den grooten, laatsten strijd w aartoe het prolariaat
weldra zal moeten komen, wil het niet ondergaar* .net
het ten doode gedoemde kapitalisme. En het wil en
het kan niet ondergaan, omdat de o nw ikkeüng steeds
voortgaat.
M aar juist die laatste, geweldige strijd eischt van
ons arbeiders een nieuwe, geweldige organisatie. Een
organisatie, w aarin gij alleen zijt arbeiders en dus
strijders! W a : m gij zelf de macht hebt en die niet
meer in handen legt van gesalarieerde bestu u rd ers! F.en
organisatie dus van fabrieken en werkplaatsen, niet
meer van vakken of beroepen.
De bedrijfsorganisatie.
Gij weet dit wel, maar ge kent ze nog niet die
bedrijfsorganisatie. Er wordt veel over gesproken, en
vooral over gekletst. Men maakt u wijs dat het bedrijfsraden zijn, dat de vakvereenigingen ze zullen
instellen, dat deze zich zullen omvormen.
£ r moet licht komen o n d e r d o n s ; er m oet w at ge
daan worden. Die bedrijfsorganisaties moeten’opgebouwd
worden, zoo spoedig mogéfijk, ook hier in Enschede.
De afd. Enschede der K.A.P.N. roept u op voor
een vergadering op een nader aan te kondigen avond
van de volgende week. D aar moet gij met ons over
wegen hoe d e grondslagen gelegd kunnen worden
voor bedrijfsorganisaties in Enschede.
Gezamelijk overleggen en dan gezamelijk doen!
Wij rekenen op alle arbeiders die met ons buiten
de vakbew eging 'zijn gegaan om priciepiëele re d e n e n !
W an t dat is dc band die ons bindt!
De avond wordt aangekondigd in Tubantia.

H e r v o rm in g en R evolutie.
De grondslag van de taktiek der sociaaldemokratie
in haar bloeitijd, vóór de o^ijpg, w as de eenheid van
hervorming en revolutie. Dat wil z e g g e n : tusschen de
beide gertachten, dat het kapitalisme verbeterd moest
worden, en dat het kapitalisme (om dat het voor ver
betering o n vatbaar is) geheel vernietigd en door een
andere orde vervangen moet worden, bestond slechts
schijnbaar een tegenstelling. Zoolang een om verw er
ping van het kapitalisme onmogelijk is, d. w.z. zoolang
de massa van het proletariaat eenigszins dragelijk
levensonderhoud vindt en daarom niet aan revolutie
denkt, moet het irachten, o nder het kapitalisme zoo
goed mogelijke levensvoorwaarden te vinden. De krachten
van het "kapitaal trachten deze aldoor naar beneden te
drukken, de krachten in het proletariaat moeten deze
naar boven trachten te brengen. Het proletariaat is als
een zwemmer, die tegen een sterke stroom opworstelt;
het is een illusie, dat hij zoo het verre doel van ^een
verzekerd leven bereikt; maar als hij niet worstelde,
dreef hij hopeloos naar beneden. Som s wint hij gaan
dew eg een stuk : sommige groepen, of in sommige
tijden velen, gaan vooruit in levensstandaard; dan
weer rukt de stroom hem een eindweegs mee en wordt
alles slechter; duurzaam beter wordt het niet. M aar
toch is deze strijd, voet voor voet, noodig en nuttig:
de krachten worden geoefend cn groeien, de massa's
worden opmerkzaam, bewust, ze leeren hun wereld
kennen, ze sluiten zich aaneen, organisatiebesef groeit.
De kracht van het proletariaat neemt to e ; en daarom
is deze strijd een voorbereiding voor de revolutie. De
sociaaldemokratie meende, dat deze hervormingspraktijk
enkel «en zuivere voorbereiding voor revolutie was,
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dus dat de aldus door strijd voor hervorming vereenigde en geoefende m assa’s geschikt waren om de
macht te veroveren. Dit is gebleken, een vergississing
te zijn ; de hervormingspraktijk w erd een kortzichtig
streven naar niets-dan-hervorming, een illusie van ver
overen van de macht door reformisme, een groei van
organisaties, die later het proletariaat belemmerden in
revolutionair handelen. O p die hervormingstijd moest
nog een volgend tijdperk van verdere groei .n wer
kelijk revolutionaire kracht volgen. M aar toch btijft
het w aar, dal in de tijd van ongstoorde snelle o n t
wikkeling van het kapitalisme vóór de oorlog de strijd
voor hervorming de eenig mogelijke taktiek w as voor
een partij, die de revolutie als doel had.
W a t is er nu sindsdien veranderd ? E r is een ekono
mische ineenstorting van het kapitalisme gekom en. Er
is een reusachtig tekort aan productiemiddelen, die
vernield en opgebruikt zijn, en daardoor ook aan p ro
ducten. De nood, de armoede, de ellende van groote
m a ssa ’s is een gevolg van dit gebrek. Er is nu geen
kwestie van hervormingen in het kapitalisme, die steeds
beteekeiien, dat een grooter deel van de overvloedige
productie aan de arbeiders komt, een kleiner deel aan
het kapitaal. Het product zelf is gering omdat het
kapitalistisch productieproces niet goed meer functioneert.
!n plaats van hervorming, .verbetering, is het w acht
w oord : w eer opbouw van het kapitalisme. De sociaaldemokraten bleven in de oude lijn, door dadelijk na
de oorlog te zeggen : weer opbouw heeft nu dezelfde
beteekenis als vóór de oorlog hervorm ing; de m assa’s
moeten dadelijk leven, dus vanzelf helpen o p b o u w e n ;
deze opbouw is ue w eg voor een latere revolutie.
Dl» *o natuurlijk maar zoovei waar, dat dan h e t
zelfde nog eens doorgemaakt moet worden : eerst een
bloeiend kapitalisme, met nog reusachtiger kapitaalmacht, dan een nieuwe wereldoorlog, nog verschrik
kelijker, en dan weer k a a s o p revolutie, net als nu.
Zij vergeten, dat het kapitalisme al ontwikkeld genoeg
w as voor een socialistische o r d e ; het mankeerde enkel
aan de macht, de bewuste wil, het inzicht der arbeiders.
De ellende door het ineenstorten moet hen tot handelen,
tot veroveren van de macht dwingen : deze tijd is er
gunstig voor, of anders later een dergelijk soort tijd
van ellende, die dan opnieuw moet komen. W a t voor
de overwinning der arbeiders, het socialisme, de revo
lutie noodig is, is niet het kapitalisme Uoor opbouw
geschikt maken, maar de arbeiders geschikt maken,
d.w.z. geestelijk ontwikkeld, klaar ziend, revolutionair.
Verheldering door zuiver revolutionaire propaganda,
door de juiste doelen te snellen, door de goede taktiek
is dus het noodige. Door de aandacht van de arbei
ders op de o p b o u w te richten, wordt hun de illusie
bijgebracht, d ai er voor hen een andere w eg is dan
de revolutie. D oor hen geschikt te maken voor kapi
talistische opb ouw worden ze ongeschikt voor revolutie.
D oor hen tot hulptroep van het kapitaal te maken
— w ant de kapitalisten moeten het toch eigenlijk doen
in die opbouw , de arbeiders zijn lijdzame w e rk tu ig e n —
zien ze niet, dat alleen eigen inspanning, eigen actie
in hun eigen klassebelang hen helpen kan. O p die
wijze bestaat er nu een scherpe tegenstrijdigheid
tusschen revolutie, d .i. opbouw in socialistische rich
ting, door de arbeidersklasse die zelf de macht ver
overt, en hervorming, d.w.z. opbouw voor het kapita
lisme door bereidwillige medewerking van de arbeiders.
Is dit echter niet enkel op het betere, nog onbe
reikbare staren en daarvoor het bereikbare minder
goede, nl. een dragelijk welvarend kapitalisme, van de
hand wijzen ? Neen, want het is een verderfelijk zelf
bedrog, "als de arbeiders meenen, dat de bourgeoisie
de produktie wel weer in orde brengt, als zij maar
niet tegenwerken en saboteeren. De bourgeoisie handelt
er hoofdeloos op los; ieder tracht zelf te verdienen,
| zonder aan productie voor de m aatschappij te denken.
Men ziet ze in Duitschland de fabrieken stil zetten en
machines verkoopen, om maar geld te krijgen, zonder
te vragen w at er met de arbeiders gebeurt. In Enge
land en Amerika toont de werkeloosheid dezelfde
onmacht of onw il van de bourgeoisie, die zich alleen
door partikulier winstbejag iaat leiden. Zoo komen de
arbeiders bedrogen i.it door hun eigen goed vertrou .ven,
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dat hun door hun leiders wordt ingepraat. W a t helpt
het dan, of de vakvereenigingen al de stakingen ver
hinderen, als later de fabriek toch stilgezet w ordt.
Maar er is meer. Ouder herstel van het kapitalisme
verstaat de bourgeoisie herstel van de oude winstvoet.
En door de reusachtige oorlogssdiulden moet er zoo
veel af, dat voor de kapitalisten uit de productie niet
genoeg winst overblijft (genoeg om flink te accumuleeren tot nieuw kapitaal), terwijl de aroeiders harder
en langer werken tegen een veel armoediger hongerhestaan. Yooricaarde voor de ka pitalistische opbouw
is zw aarder u itb u itin g ran het proletariant, reuaach
tig om laag d r u k k e n van zijn levensstandaard. Dus
juist het tegendeel van w at vroeger hervorming beoogde.
Daartoe moeten tegenwoordig de arbeiders door zware
ontberingen gew end worden. Voor die keuze staan de
arbeiders, als ze maar helder willen zien naar hun
toestand in de maatschappij. Ze mogen helpen aan de
opbouw , m aar zij winnen daarm ee geen levensonder
houd als in het oude kapitalisme, zij winnen een dieper,
ellendiger slavenleven.
Willen de arbeiders verbetering van hun levenstoe
stand, dan is dat nu, in en door het kapitalisme niet
meer te bereiken. M aar enkel do o r vernietiging van
het kapitalisme. Daarom staan nu hervorming en revo
lutie als volkomen tegenstellingen tegenover elkaar.
-■!■■■■■■■m ■■ ■ ■ --- i--------------- --------------------------------------------

De K.A.P. in Duitschland.
Gelukkig heeft de K.A.P. in Nederland een voorbeeld,
en wel het beste en sterkste dat zij zich ter wereld
zou kunn'Ti wenschen.
Er is in W est-E uropa ééne partij, en slechts ééne,
die waarlijk theoretisch en praktisch, schitterend gewerkt
heeft: de Kommunistische Ai beiders-Partij van Duitsch
land.
Oorspronkelijk de Spartakus-Bond — het beste en
grootste deel daarvan — werd zij door Levi uitge
worpen (zooals wij nu door Moskou en W ijnkoop
uitgeworp^n zijn).
Zij had deel genomen aan den geheelen strijd van
den Spartakus-Bond, maar, terwijl de groep Levi al
meer en mee. tot het reformisme overging (gelijk de
groep W ijnkoop hier), bleef zij de revolutie trouw.
Zij vormde, met de door Waar opgerichte ArbeitersUnion de kern van den opstand in het Roer-gebied,
zij w as het hart van de actie tegen den K upp-Putsch
(toen de groep-Levi loyale medewerking aanbood aan
Scheidemann, Ebert en Noske, zooals W'ijnkoop nu
begint te naderen tot Troelstra en het N.V.V.). Zij
bereidde den gew apenden strlid voor, toen de Russen
op W arschau aanstormden, (de groep Levi, de K.P.D.
beval op het laatste oogenblik „neutraliteit’ en brak
daarmede de actie). Zij r.am ernstig deel s?.n de Maartactie, (M arx HMz w as lid der K. A. P. D.) toen de
Levi-groep (K.P.D.) elkander verrieden.
Zij is de ziel der bedrijtaorganistaie (Union).
En hoe is nu haar inwendige organisatie ?
De Nederlandsche arbeiders worden uitgenoodigd
daar goed kennis van ta nemen.
Zij heeft géén overcentralisatie, geen leidersdiktatuur
en geen kadavergehoorraamheid.
Zij is van or.dcr op opgebouwd, niet van boven af.
Haar leden hebben eari groote macht.
Haar plaatselijke en districtsorganisaties hebben even
eens grooten invloed.
Alle funktionarissen worden voor korten tijd gekozen.
Voor 3 of 6 maanden, hoogstens voor een jaar. Ook
de redactie der kranten en het P. B. De aftredenden
worden weer gew one leden en medewerkers. Daardoor
kan geen leidersdiktatuur ontstaan.
Nog e e n s : de K.A.P.D. heeft wel centralisatie, maar
geen over-centralisaiie, wel leiders maar geen leiderstirannie, wel discipline, maar geen kadavergehoorzaamheid.
En toch strijdt zij hei beste.
Wonderlijk, r.iet w aar ?
Neen, niet wonderlijk. W ant wij zijn hier niet in
Rusland, waar niemand lezen kan en w aar geen orga
nisaties waren, w aar dus kadavergehoorzaamheid en
leidersdictatuur noodig waren, m asr in W est-Europa;

w aar ieder lezen kan en w aar oude en geschoolde
organisaties zijn. W aar de georganiseerde m assa’s
dus zelf oorueeien moeten. In Rusland w as de bevrijding (?) der arbeiders het w-erk van enkelen. In W estEuropa moet het ’t w erk der arbeiders zelf zijn.
Welnu, zooals de K.A.P. in Duitschland, zoo moet
ook de K.A.P. in Nederland worden.

Een Contra-revolutionair Congres
II.
T ot de belangrijkste beslissingen, door het Groningsche „Congres' van de C. P. genom en, behoort onge
twijfeld het met groote meerderheid van stemmen
aannem en van het partijbestuursvoorstel inzake de
vakbeweging. Nadrukkelijk werd men het tijdens den
oorlog ingenomen standpunt afgerekend. Tijdens den
oorlog w as het officieéie standpunt van de „commu
nistische partij” , dat het N.A.S. gesteund moest v/orden.
De leden moesten zich aansluiten bij de Syndicalistische
centrale, w at dan ook grootendeels praktijk werd. De
demagogische propaganda van het N.A.S. werd door
de partijleiding gesteund. Het „congres” heeft thans,
onder pressie van de partij-chefs, beslist, dat deze
taktiek niet langer zal worden gehandhaafd.
Het P. B. drong het „co ngres" het standpunt o p :
naar het N . V . V . , naar dc conlra-rcvolutionairc u creldorganisatie van de vakvcrecn igin gsbon dtn h i t I.V .V .
N aar de knechten van den „V olkenbond” Jouhaux,
O udegeest & Co. Reeds het vorige jaar had de partij
leiding getracht de partij dezen gan g naar de contra
revolutie op te dringen. Toen mocht dit het P. B., niet
liet minst door den tegenstand van de strijdende
oppositie, echter niet gelukken. De partij w a s „nog
niet rijp” voor deze taktiek, zooals de heer W ijnkoop
het uitdrukte. Na de uitwerping van de oppositie blijkt
de partij wel „rijp" gew orden. Voor de contra-revolutie
nameiijk.
P u n t 3 van de a a n g e n o m tn resolutie eischt van de
leden der partij „op grond van de revolutionaire w erke
lijk h e id , zooals deze in de overwegingen tot deze
„resolutie is omschreven, een zoo krachtig mogelijke
„actie voor de eenheid der vakbew eging te voeren, en
„in de eerste plaats voor de aaneensluiting van de beide
„leidende vakcentrales, het N.A.S. en het N.V.V.”
Hit I« d ,,c c~n dubbelzinnige herhalirg van het vcrlg
jaar ui igegeven leugen: „ te n h e id van N.A.S. en N.V.V.
op revo'utionaire grondslag” Eenheid op revolutionairen
, i -iidslag, zeggen de heeren terwijl zij alle middelen
aanw enden, om hef bedroefde beeije revolutionaire
zelfstandigheid in hun partij te vernietigen.
Demagogischer taktiek dan deze is moeilijk denkbaar.
Als in NederUnd eene „aaneensluiting van de beide
leidende vakcentrales” komt, zal deze zijn een refor
mistische eenheid. „Eenheid o p revolutionairen gron d
s la g ” komt niet.
De arbeidersbeweging in dit landje verkeert in een
periode van reactionaire verslapping. W'ie thans de
eenheid van de officieele vakcentrales wil, bevordert
alleen de macht van de vakbonden, d. i. van de leiders.

Arbeiders=Oppositie in Sowjet=Rusland.

Andere bedoelingen hebben de heeren dan ook blijk k w an ruzie tusschen de syndicalistische ieiders en die
baar niet.
van de C. P.
De aanneming van deze eenheiasmotic sluit een
Nu ue demagogische anti-Duitsche propaganda niet
periode in de historie van de C. P. af. Voorop moeten
meer gevoerd kan worden, is er blijkbaar minder kans
wij stellen, dat de vakbewegingstaktiek van deze partij
op syndicalistische stemmen dan vroeger. Het komt
nooit revolutionair geweest is, doch alleen beoogde
er nu b:j de heeren op aan, bij de moderne arbeiders
het succes van de partij te vergrooten. De vakbew e aar. invloed te winnen, w at bij dc ayndicaüsten is
ging werd door de heeren in h o o f d v a k gebruikt voor
veiloren gegaan. De voorschriften var, Moskou bieden
verkiezingsdoeleinden. Voor den Ooi log nam de toen de heeren de gelegenheid om deze „taktische zwenmalige S. D. P. (met het oog op de internationale
Miig te vol voeren. M oskou wil thans, zij het om geheel
discipline om gedoopt in C.P.) het standpunt in, dat
andere, inderdaad hoogerc redenen dan de chefs van de
hare leden zich moeten organiseeren in het N. V. V.
C. P. in dit landje, direct m a ssa ’s winnen.
De marxisten moesten in de moderne vakbeweging,
D aarom geeft M oskou het parool u i t : N aar de groote
om daar op te komen voor de revolutionaire taktiek.
vakbonden. De heer W ijnkoop en zijn staf voigen op
te rlo o p s zij opgemerkt, dat dit optreden nooit
de van hen bekende manier dit parool o p : Naar het
praktij];, geweest is. De S. D. P. w as voor den oorlog
N. V. V.
een numeriek onbeduidend partijtje, dat b.v. er niet in
Aarzelden de heeren het vorige jaar nog om dit
ernst aan kon denken, een van hare candidaten in
openlijk
te zeggen, thans zijn zij blijkbaar, mede onder
parlement of gemeenteraad gekozen te krijgen. Tijdens
invloed
van
een opkomende principieel-rechtsche o p p o 
den oorlog echter werd dit anders. De partijleiding
sitie
in
de
partij,
lot deze houding gekomen. De heeren
die aanvankelijk in vele opzichten een goede revolu
zijn
zich
zelf
echter
volkomen gelijk gebleven. Steunden
tionaire tak lick voerde, begon deze langzamerhand
zij
tijdens
den
ooriog
de demagogische bewering, dat
meer op direct succes bij de verkiezingen te richten.
er
groote
verschillen
waren
tusschen leider L an sm k en
Dit opportunism e werd vooral sterk na de oprichting
dito
Stcnliuis,
thans
probeeren
zij de fictie een schijn
van het dagblad „de Tribune” , dat vele syndicalis
van waarheid te geven, alsof er eenheid van de vak
tische abonne’s van het oude „Volksdagblad” had
bonden zou komen op revolutionairen grondslag. Zij
overgenomen.
probeeren tlians de meening ingang te doen vinder.,
De taktiek van de (_. P. werd aangepast aan de
alsof
hun partijtje, w aarin eenige tru ta le bourgeois de
kleinburgerlijke anti-Duitsche opvattingen van de sy n 
baas
spelen,
deze eenheid zou kunnen bevorderen. De
dicalistische arbeiders. Bij de „modern” georganiseerde
werkelijkheid
is echter, dat zij slec.its bevorderen, (en
arbeiders w as direct succes van de partij uitgesloten.
iioe
kan
het
ook anders) de eenheid van de steeds
Het parool w e r d : Naar de syndicalisten. Met revolu
mächtiger
w
ordende
leiuersklieken over de arbeiders.
tionaire taktiek had dit niets van doen. De heer W ijn
Nu als vroeger onthouden zij den arbeiders de
koop en zijn staf wisten drommels goed, welk vleesch
waarheid. De wraarheid, dat de vakbeweging steeds
zij met de Lansinks in de kuip hadden. Zij wisten,
dat de syndicalististhe leiders en de syndicalistische conservatiever en meer reactionair wordt. De vakbe
organisaties, ondanks het feit dat er meer revolutio weging kan geen instrument van de proletarische re
volutie meer zijn; historie, organisatievorm en taktiek
naire arbeiders zijn in het N.A.S, dan in het N.V.V.,
geen haar beier waren dan de moderne. Zij wisten van de vakbeweging sluiten dit uit. Het opportunisme en
de demagogie van de C.P. leiding heeft zich thans op
ook, en dit is de hoofdtaak, dat bij de syndikalisien
reusachtige
schaal uitgebreid. Heette het eerst, dat het
misschien wel eenige duizende abo nn e’s op „de Tribune”
N.A.S.
een
revolutionaire organisatie w as of kan w or
en ettelijke duizende kiezers te krijgen waren, maar
den,
thans
vvordt
deze leugen gepropageerd voor de
dat de groote massa niet bij de syndicalisten te vinden
geheele
vakbeweging.
was. Die v/as toen als nu bij het N.V.V. Voor revo
lutionaire marxistische propaganda heeft het N.A.S.
Het g aat met die partijen van Moscou als met die
nooit gedeugd. Het w as nooit werkelijk revolutionair van de 2 e Internationale, zij zakken sleeds verder af,
en het kon n o c ’i m assa’s organiseeren. Toch werd
naar het opportunisme en naar zijn tweelingbroeder,'
liet paiool van cie pailijchefs: U it het A.T 7.1', <n «’ leugen Voor een oppor' mistische vakbswegingsnaar het N .A .S .
taktiek is een reformistische g rondslag r.oodig, die aan
T egen deze taktiek hebben wij ons van den aan de heeren vakbew egingsbonzen doet zien, d at hun
vang af verzet. Dit w as »een revolutionaire taktiek.
coiiega’s van de C. P. even goed reformistisch ziin
Het was
tuiuiek van een kliek politieke ^ l u k z o e 
j zelfk e rs,- die ten kosle van alles invloed wilden krijgen.
In de aangenomen resolutie lezen w ij. „dat ue
Inplaats van in het N.A.S. revolutionaire propaganda
voortgaande concentratie der bedrijven en vun het
te voeren, werd de partijleiding onder invloed van het kapitaal en de enorme versterking der patroonsbon
N.A.S. — men doet voor de historie goed die invloed den het doelmatig optreden v a n ' d e vakbew eging in
niet te onderschatten — steeds meer sociaal-imperiahaar huidige vorm van verdeeldheid meer dan ooit
listisch en opportunistisch.
belemmert en dat de arbeiders, wil hun verweer te
De Lans nks en andere syndicalistische leiders kregen
gen den aanval op hun allereerste levensvoorwaarden
van hun collega Wijnkoop de eeretitel „revolutionaire
van beteekenis zijn, wel genoodzaakt zijn tot een on
kam eraden” , en voort ging het naar het verkiezingsmiddellijke strijdbare eenheid te geraken, juist op vaksucces. Nu is ook deze periode weer afgeloopen. "Er
vereenigings gebied, op straffe van anders niet alleen

vertegenwoordigers der oppositie zijn niet altijd in staat,
deze tegenstellingen duidelijk te verklaren en vast te
door
stellen. M aar het is reeds voldoende, als we een reeks
vragen over de bouw van onze republiek opwerpen,
A. KOLLONTAI.
om de tegenstellingen in de beslissende vraagstukken
van economie en politiek te doen ontstaanD it i s ’t t w e e d e s t u k uit b r o c h u r e v a n A. K o l lo n t a i
O p ’t 9e partijcongres kwamen voor ’t eerst de
o v e r d e «A rb. O p p o s i t i e in S o w j e t - R u s l a n d ” . Z o o a l s
beide
standpunten n. I. van de „hoogste instantie’s ” en
b e k e n d w e r d d e z e b r o c h u r e i l l e g a a l g e d r u k t en in
van de vertegenwoordigers der in klassevakvereenigïngen
M a a r t ’21 o p ’t c o n g r e s v a n d e R u s s i s c h e C . P. a a n de
afgevaard igd en a a n g eb o d en .
georganiseerde arbeiders aan den dag. En wel in ’t
vraagstuk: „ Individueele of gemeenschappelijke leiding f
Alvorens we de tegenstellingen tusschen de arbeidersDe oppositie bestond toon nog niet als een georgani
oppositie en het officieele leidersstandpunt grondig
seerde groep. Maar het is kenteekenend, dat voor de ge
nagaan, moeten we twee feiten in ’t oog houden.
meenschappelijke leiding alleen de vertegenwoordigers
T en eerste, dat de arbeiders-oppositie uit’t hart van
het Russische industrie-proletariaat ontstond. Dat zij der vakvereenigingen (volgens hun b ouw zuivere klasseorganisatie’s) opkwamen. Er tegen verklaarden zich de
o p k w am , niet alleen door de tuchthuis-levensomstandigleidende
instantie’sd er partij, die zien hebben aangewend,
heden en arbeidsvoorwaarden en het 7 millioen sterke
aP.e
verschijnselen
uit de gezichtshoek der Sowjet-buroindustrie-proletariaat, maar ook door een reeks van
kratische
politiek
te
bezien. Deze politiek beteekent een
schommelingen van tegenstellingen en zelfs uit het af
buigen van onze Sowjet-Republiek van de klare, duidelijke, groot aanpassingsvermogen aandesociaal niet-gelijksoortigen.
Dikwijls beteekent het zelfs een aanpassen
u p het klassestandpunt staande principes van het
aan de meest verscheidene sociale groepeeringen der
kommunistisch program.
bevolking, wier belangen in politiek opzicht tegenover
T e n tweede. De Arbeiders-Oppositie is niet in één
elkaar staan. (Van het proletariaat, de bourgeoisie, de
groot centrum ontstaan. Zij is niet het resultaat van
specialisten en pseudo-specialisten van alle soort en scbastrijd om personen en ontstemming. Zij heeft zich over
keering).
heel Sowjet-Rusland ontwikkeld, en vond in alle deelen
W aarom hebben de vakvereenigingen, die hun
van Rusland goede weerklank bij iedere poging, de
arbeiders-kameraden te verzamelen, de oorzaak der gevolgtrekkingen niet door een wetenschappelijke ver
klaring van de toestand bewijzen konden, hartnekkig
tegenstellingen te verklaren, te formulccren, te analyde gemeenschappelijke leiding verdedigd, terwijl tegelijker
seeren : „ W a t w il de Arbeiders-O ppositie f
Men kor van meening zijn, dat de oorzaak der tijd de besc.ïermiieeren der „specialisten” de „inciividueele
leiding” vertegenwoordigden ?. Daarom, omdat in deze
tegenstellingen tusschen arbeiders-oppositie en de vele
strijd
twee historisch onverzoenlijke tegenstellingen
stroomingen in de hoogere lagen, ligt in ’t verschil
tegenover
elkaar stonden. (Ofschoon beide partijen
van opvatting om trent de taak en de rol der vakvereeni
„principeel” de beteekenis van dit vraagstuk negeerden).
gingen. Dit is onjuist, D c tegenstelling lig t dieper. De

De individuetle leiding is vleesch van ’t vleesch van den
individualistische wereldbeschouwing, van de bourgeoisie
De individueele leiding is devan de kollektiviteit losge
maakte „^rije” , geïsoleerde wil der menschen, die zich
op ieder gebied uit, — te beginnen bij de zelfheerscher
in den Staat tot de zelfheerschende diktator in de fabriek,
dat is de hoogste wijsheid der burgelijke gedachten wereld.
De burgelijke wéreld gelooft niet aan de inwendige
kracht der kollektiviteit. Zij is gew oon, deze „m assa”
tot een gehoorzame kudde te vormen en deze kudde
door haar individueele wil daarheen te drijven, w aar
dc leider dat noodzakelijk acht . . . Daarentegen weet
de arbeidersklasse en haar geestelijke vertegenwoordigers,
dat de taak der klasse alleen d q o r k c ” -:e , ^eme
schappelijke arbeid, a ’leen door
inspanning der arbeiders zelf
kan. Hoe vaster de kollektiviteit der arbeiders zi^i
des te meer zullen de m a ssa ’s opgevoed worden, hun
gemeenschappelijke, kollektieve wil en hun kollektief
denken te uiten. Des te grondiger en sneller zal de klasse
haar taak volbrengen. Des te p e l l e r en grondiger zal ze
een eensgezinde, harmonisch aaneengesloten m aatschap
pij opbouw en. Alleen hij, die met de productie verbonden
is, kan deze met nieuwe geest doorgloeien. Het afw'ijken
van dit princiep der kollektiviteit bij de leiding der
productie wras een verslappen van onze partij, w as
en afwijken van dat deel van ons klasse-program, dat
we in de eerste periode van de revolutie zoo gloeiend
verdedigd hebben.
W aarom is dat geschied f Hoe w as het mogelijk,
dat onze standvastige, in de revolutionaire strijd aaneen
gesmede partij zich van de rechte k la s e - w e g heeft
laten dringen ? Dat zij begonnen is, z,ch o p ° 't pad
der aanpassingen te begeven, het pad uat zij zelf haat
en veracht ?

materieel maar vooral ook organisatorisch van neder
laag tot nederlaag te g aan ” .
De voorstelling w ordt dus gewekt, alsof de eenheid
in de vakbeweging de arbeidersklasse zou versterken
in den strijd tegen het kapitaal. Het is een ieugen
het voor te stellen, alsof de zwakte van het Nederlandsche proletariaat gevolg zou zijn van de verdeeld
heid in de vakbeweging.
Internationaal nemen wij het verschijnsel w aar, dat
de bourgeoisie tracht de gevolgen van de crisis op
de arbeiders af te wentelen en dat het proletariaa*
niet in staat is, dit te voorkomen. Het is trouwens
zeer de vraag of de „verdeeldheid” w aarover de hee
ren van de C.P. bazelen, wel bestaat. W ie iets van
de werkelijke verhoudingen in de Nederlandsche v a k 
bew eging kent, weet dat de heeren leiders elkander
ondanks alle „bestrijding” weten te vinden, w-eet dat
de leiders van de officieele vakbonden in de p r a k tijk
het met elkander eens zijn. Al het gedaas van een
buiten de werkelijke vakbew eging staande intellectueel
als Dr. v. Ravesteijn, kan aan deze waarheid niets
af doen. De reactionaire eenheid tusschen de leiders
is er reeds.
Het is niets dan reformistisch bedro g als de heeren
pra ten over de versterking van het doelmatig optre
den van de vakbew eging tegen de kapitalistische
aanvallen. De arbeiders kunnen met de vakbeweging,
die in alle opzichten een contra-revolutionaire bew e
ging is geworden, de aanvallen van het kapitaal niet
meer afslaan. De vakbeweging is zelf een deel van
het kapitalisme geworden. De in de revolutie o pko 
mende algemeene bedrijfsorganisatie^ van het prole
tariaat alleen zullen in staat zijn, de kapitalistische
„Verelendung” af te weren. Binnen het kapitalisme
is dit niet meer bereikbaar. Het kapitalisme beteekent
nog s le c h ts : ellende voor de arbeiders.
Geen reformistisch bedrog zal deze w'aarheid te niet
kunnen doen. De reformistische eenheid, die de C.P.
thans wil, zal niet in sta a t zijn, de ,,materieele” en
„organisatorische” nederlagen, in de resolutie genoemd,
te voorkomen. Deze organisatorische nederlagen zijn
niet te voorkomen, omdat zij zijn de nederlagen van
een verouderde vorm van de arbeidersbeweging. In
deze neaeriagen, kom t het feit tot uiting, dat de vak 
bew eging geen goed w apen meer is voor het strijdende
proletariaat. Alle eenheidsresoluties ten spijt zai deze
nederlaag zich voltrekken. In den strijd tegen het kapitaal za! cie arbeidersklasse zich de nieuwe organisatievormen moeten veroveren, ciie de pfoleiaiische revo
lutie ncodig heeft. Dit te ze<igen is thans dc plicht
van de comm m L t e n . De resoluiie van j e C F die
deze waarheden probeert te verdoezelen, bedriegt de
arbeiders. Hoezeer de heeren van de C. P. probeeren
den arbeiders de waarheid omtrent de vakbeweging
te onthouden, blijkt, sterker nog dan uit de praatjes
op het „congres” door de partij-chefs verkocht, uit
dat w at de C.P.-parlementariër Dr. van Ravesteijn in
de Tw eede Kaïnti omtrent dit onderw erp opmerkte.
De heer Troelstra had om zijn tactische zwenking
inzake het Volksreferendum te verdedigen, (deze heer
Is thans tegen het volksreferenduin), de opmerking
gemaakt, dat in de Engelsche vakbew eging bijv. het

De Communistische Partij in Nederland — eens de
trotsche S.D.P. — geeft ons het droevige beeld der
geheele derde Internationale.
Het beeld van reformisme, nauwelijks meer verheeld
door revolutionaire leuzen, van terugkeei naar de
Sociaaldemokratie, van w ederopbouw van het kapita
lisme, van jacht naar parlementaire zetels, van bedrog
en leugen.

Het laatste congres, w aarover weldra een speciaal
artikel in onze krant zal handelen, toonde dit ?l!es
duidelijk.
Als Politieke partij heeft men de revolutie opge
geven. Het laatste manifest der C. P. aan de arbeiders,
naar aanleiding der metaalbewerkersstaking, zwijgt
van communisme en revolutie, in de Kamer wijst
v. Ravesteijn den voor het kapitalisme voordeeligsten
weg der petroleum-exploitatie in Indië aan, hij plaatst
zich o p den bodem van het kapitalisme door voor
stellen die het Koninklijk Huis in stand laten,'w ijnkoop
beveelt hulp voor Rusland aan, omdat zij voor de
Hollandsehe industrie voordeelig is, — en nu ook
o p het Congres geen woord meer over communisme
en revolutie*
In de politiek heeft de revolutie voor de C.P. afge
daan. De C. P. nadert, zij wordt meer en meer
gelijk aan de S. D. A. P.
O p ekonomisch gebied neemt de C. P. het besluit
zich van de eenige, althans gedeeltelijk revolutionaire
organisatie, het N. A. S., af te wenden en zich te voegen
bij de contra-revolutie: het N .V .V . Zij wil zelfs het
ten deele revolutionaire N. A. S. inlijven bij het N.V.V.,
en zoo het eenig half-revolutionaire lichaam dat in de
Nederlandsche Vakbeweging bestaat, in de contra
revolutie verstikken. Zij wil dus niet alleen geen pro
paganda voor de éénige, werkelijk geheel revolutionaire
organisatie : een Algemeenen Arbeidersbond, bestaande
uit industrieele bonden, die zelf weer uit bedrijfsorga
nisaties bestaan, dezen eenigen, waarlijk revolutionairen
strijd, wil zij niet, maar zij verstikt zelfs het weinige
revolutionaire dat in Holland leeft. Zij voegt zich bij
het N. V. V. dat hei kapitalisme opbouwt.
O p politiek en ekonomisch terrein dus is de C. P.
nu volkomen contra-revolutionair geworden. S.D.A.P.
en N.V.V. zijn haar toevlucht, zijn de organisaties
»vaar zij steun gaat zoeken.
Maar dat is haar niet voldoende. Zij verbergt nog
haar schande achter valschheid.
Zij besluit voorloopig niet uit het N.A.S. te treden,
maar zoowel in het N.V.V. ais in het N.A.S. te blijven.
W ant de verkiezingen zijn in het zicht en men heeft
stemmen uit beide kam pen noodig.
Kan het w algelijker? Men is contra-revolutionair en
daarbij valsch.
WaarlijK dc S.D.A.P. is hierin beter. Zij is contiarevo1»»tioni?r c?* t ' t * r*”* ~ij Ve* i; Ook h *
is hierin beter.
Politic k en ekonomisch tegen (Je revolutie, tegen het
communisme, en daarbij !ubl)eizinmg en oneerlijk. Dat
is bet beek; der C. P
NederLeui.
f
F
*
M aar is er dan niets revolutionairs meer in haar ? zal de
lezer vragen. Ja, er is nog iets.
Er is nog het wijzen naar Rusland ais naar de hoop
der revolutie. En er is de voorspelling van een nieuwen
wereldoorlog, die dan nog mogelijk hier de revolutie
brengen zal. Dat is alles. Beide zijn bedrog, m aar d?.*
is alles.
M a a r van dc eigen k r a c h t van hei \Vest-Europeesch
proletariaat, dat de revolutie brengen moet, niets meer,
Geen enkel woord. Men heeft alle hoop opgegeven

D aarop antw oorden wc later, Nu echter beantwoorden
we de vraag, hoe zicli de arbeiders-oppositie gevorm d
en o n tw ik k e ld heeft.
Het 9e congres w as in ’t voorjaar. Gedurende de
zomer hield de oppositie zich volkomen stil. Zelfs
gedurende de stormachtige debatten over het vakbew'egingsvraagstuk van het 2e congres van de Komm.
Intern, hoorde men van de oppositie niets. Intusschen
werden echter in de onderste lagen ervaringen opge
daan en daartegencver w erd kritisch stelling genomen.
Dit proces is nog niet afgesloten en kw am voor ’t
eerst naar buiten tot uiting op de p ersco n feren tie in
°
1920. T o t die dag hadden zich onze gedachten
kritiek geuit. Wij hadden n o g geen
i 'Ositi' vfe voorstellen. M aar het w as
re • s
:i. oh
da* de martij een nieuwe fase intreedt,
dat zien in naar een gisting voltrekt, dat de onderste partijlagen de vrijheid van critiek verlangen, en openlijk
verklaren, d a t de burocratie hen verstikt, hun geen
m ogelijkheid laat voor v rije w e rkza a m h eid , voor
voor de uiting van hun in itia tief.
De leidende partij-instantie’s voelden de begonnen
gisting. Zij gaven door p g. Sinowjew een aantal be
loften over de vrijheid der kritiek, over ’t o p w e k 
ken der m assa’s tot zelfwerkzaamheid, over de n o o d 
zakelijkheid van de strijd tegen de excessen van de
burokratie, en over de strenge vervolging der partij
besturen, die het principe der democratie verlaten
hebben ___
E r werd veel gezegd, er w erd vetl gesproken. M aar
woorden er» daden zijn twee. D e September-Conferentie heeft tc zam.T. met d s veel belovende rede van
Sinowjew niets in de partij^ niets in ’t leven der breede
m a ssa’s veranderd. Df? trortel die dc opositie voedde,
werd niet uit geroeid. !n de onderste lagen der

m a ss a ’s groeide steeds meer, zwijgende ontevredenheid
kritiek en gedachtewerk.
Deze onderdrukte gisting bereikte som s zelfs de
leidende besturen en riep daar een onverwacht toe
gespitste tegenstelling te voorschijn. Het is kenteeke
nend,’ dat in de Centrale en de leidende kringen
van
O
onze partij de tegenstellingen in alle scherpte naar
buiten gebracht werden, ju ist op 't gebied van ’t v a k rereenigingsvraagstuk. Dit juisf is heel natuurlijk.
Heden is in de debatten tusschen de oppositie en de
partijleiders dit punt, ofschoon het niet het eenige is,
het middelpunt van onze geheele binnenlandsche p o 
litiek. Voor nog de arbeiders-oppositie met ha ar stel
lingen naar voren is gekomen en de grondslag gefor
muleerd heeft, w aaro p naar hare meening de dictatuur
van ’t proletariaat op ’t gebied van organisatie der
productie berusten moet, aijn de leidende partij-centra
ver uit elkaar gegaan bij de beoordeeling der tack,
die de klasseorganisatie der arbeiders bij de opbouw
der industrie op nieuwe kommunistische grondslag te
vervullen heeft.
Het centraal-comitee van onze partij splitste zich
groepen: p.g. Lenin tegen p.g. TrDtzki, waarbij p.g.
Bucharin zich als buffer er tusschen plaatste.
E erst op ’t 88teSow jet-congres en dadelijk daarna bleek
met alle duidelijkheid, dat binnen de partij een stevig be
vestigde groep aanw ezig is. die zich vooreerst in de
eerste plaats om de taak der vakvereenigino^n
peert, en da t deze oppositiet h o w s Z
j y te n enkel?
theoretische leider va n beteekenis heeft, ofschoon
haar de scherpste U gen stan d der m eest populaire
partijleiders tr*;f, groeit e n zich versterkt, en dat
z i j , w at nog belangrijker is, zich steeds m eer over
h et arbeidende R u sla n d uitb re id t.
Het l o u heel weinig zijn, als de arbeidersoppositie

alleen in Moscou en Petersburg bestond. M aar van ’t
Donbekken, van de Oeral, van Siberië, uit een reeks
groot-industrieële centra, komen bij ’t centraal-comitee
van onze partij berichten, dat ook daar de „arbeidersoppositie bestaat en handelt.”
Het is w aar, dat de oppositie zich niet overal vol
doende duidelijk op ’t zelfde standpunt gesteld heeft,
zooals dat in de groote arbeiderssteden van SowjetRusland het geval was. Veel in de uitingen der o p p o 
sitie en in haar eischen en h aar motiveeringen is nog
onklaar, werkt klein, terwijl de hoofdprincipen veron
achtzaam d zijn. M aar één vraag blijft o v e r a l: W ie zal
dc scheppende kra c h t der d ic ta tu u r van h et prole
tariaat op *t geb ed van de economische opbouw
verw ezenlijken f Zullen zij het doen, die krachtens
hare natuur klasse organen zijn, d.w'.z. dc industriev e rb o n d en ? Of het Sow jet-apparaal, dat afgesneden
is van onmiddellijke leven, afgesneden van economisch
productieve werkzaamheid, en dat bovendien, krachtens
zijn sociale bouw, uit geheel verschillende k la ssen b e s ta a t? Daarin ligt de grond der tegenstellingen. De
arbeiders-oppositie eischt het eerste. De leiders van
onze partij echter, staan, hoe ook haar stellingen op
minder gewichtige punten mogen verschillen, in roe
rende eensgezindheid op 't tweede.
IVat beteekent dat f
Dat beteekent, uai onze p a r tij sedert het begin der
revolutie, haar eerste ernstige krisis beleeft, dat men
zich van de oppositie niet met goedkoope d o od doe
ners. al 3 : „syndicalisme” , kan afmaken. Het beteekent,
dat alle p.g. ernstig moeten nadenken, w aardoor die
krisis ontstaan is. Gij moet met u zsif uitmaken, aan
w elke zijd e de historische waarheid is. A a n de
z ijd e der partijleiders, of aan de zijde der arbeiders,
de proletarische massa's m ei h u n gezond k la s s e - in tlin k t!

referendum feitelijk opgeheven w as. De arbeiders hebben
over dc organisaties niets te zeggen. Deze waarheid
durfde de reactionaire heer Troelstra uit te spreken.
Natuurlijk met contra revolutionaire bedoelingen. De
lieer v. Ravesteijn, goed reformist als hij nu eenmaal
is, meende deze waarheid te moeten ontkennen door
op te m erken : „De heer Troelstra beriep zich op het
„w erk van de W ebb s over den toestand in d e Engel„sche vakbeweging, doch d at werk is 25 jaar oud en
„dateert uit een tijd, da t de E ngelsche vakbeweging
„doo rtrokken w a t m et c m gerst van conservatisme.
Dit is een duidelijke toelichting van de vakbewegingsresolutie. De Engelsche vakbeweging is thans niet meer
zoo conservatief als voor 25 jaar. volgens partij-chef
v. Ravesteijn. Brutaler demagogie is moeiiijk denkbaar.
De Engelsche vakbeweging is zeker het meest reac
tionaire deel van de arbeidersbeweging.
Deze uitspraak is dus een hoon voor de strijdende
revolutionairen in Engeland. De heer v. Ravesteijn
neemt in bescherming de Engelsche vakbeweging, die
tot de ergste onderdrukkers van de proletarische zelf
standigheid behoort. De Engelsche vakbeweging, die
nog slechts eenige maanden geleden met alle middelen
den strijd van de mijnwerkers gesaboreerd heeft.
Duidelijker kan liet karakter van de eenheidsresoiutie
niet gedem onstreerd worden. De heeren willen : eenhheid
in reformisme, eenheid in onderdrukking van de arbei
ders, eenheid in demagogie. Zij willen de eenheid van
de leidersklieken over de arbeidersm assa’s. De revo
lutionaire eenheid van het strijdende proletariaat kan
eerst komen als het zich bevrijd heeft van al deze bonzen.

U IT G A V E

K. A . P. N .

Heden bij o ns verschenen :

DE „ÄLGtM
EEnE ARBEIDERSBOND”.
(Revolutionaire Bedrijfsorganisatie’s)
v e r ta a ld

d o o r

H .

G O R T E R ,

verkorte inhoud : De oude organisatie (de Staat, partijen.
Vakvereen.) De Raden alsprolet. organisatie.De bedrijfs
organisatie. De Algemeene Arbeidersbond (A. A. B)
Centralisme-Federalisme. M assa en leiders. De A. B. B.
en de diktatuur. A. B. B. en partij. De A.A. B. en v ak 
vereenigingen. Cellen-taktiek. A. A. B. en syndicalisme.
A. A. B. en 3e Internationalen
P R IJS

2 0

C E N T .

P E R

P O S T

2 2

C E N T .

Toezending na ontvangst van hei bedrag door F, C
Jor;. Israëllaan 16 Bussum.

man

De C. P. in Nederland.

c p de eigen kracht. Van uit de verte moet cfe revolutie komen. Uit Rusland, en door eer» oorlog in Azië
en de Stiiie Zuidzee. Men is geheel tot de contra
revolutie overgegaan.
, A,s vergoeding voor de verdw enen hoop krijgt de
C. P. eenige banvloeken van het potsierlijk tirannetje
dat W ijnkoop heet.
*

*

*

Terwijl de crisis in Europa toeneemt, terwijl Rusland
en de derde Internationale evenals d e Tweede, het
i *X' en ,1C* R - V ^ a P*talïsnie ophouw en, voegt
de C.P. zich rustig daarbij en zweert de revolutie af.
Men vergelijke daarmee de K.A.P. die ju ist nu een
paitij wil vormen, die uit niets dan revolutionaire commu
nisten bestaat, en die ju is t nu den grondslag wil leggen
voui revolutionaire ekonomische organisatie van het
p ro le ta ria a t: den A, .A B. en de bedrijfsorganisatie.
De C. P. zweert de revolutie af. De K. A? P. gaat
haar tegemoet.
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Onze vergadering met Gorter.

het niet. Wij zijn daarom tegen partij-dictatuur maar
m aar voor de klasse-dictatuur. De in den aigemeenen
arbeidersbond vereenigde arbeiders en de partij samen
moeten de macht uitoefenen.
Zes var. de aanwezigen namen aan het debat deel.
Ravesteijn, die uitgenoodigd was, cnlbrak. Andere
dan de gew one M oskousche argumenten werden niet
gehoord.
’t W as voor ons een goede avond.

De C H A O S.
De economische en financieele chaos, leidt tot nog
grootere concentratie van 'ï b a n k k a p i t a a l .............. t*n
tot verdere verproletariseering van de middenstand.
De Pfälzische Bank in Ludwigshaven heeft 340 mil
joen M ark verloren door speculatiefs van een der
directeuren. Faillissement stond voor de deur. De Deut
sche Bank die met de Pfälzische verbonden was, heeft
echter de zaken overgenomen.
Dit feit stelt door het gemak, w aarmede de Deutsche
Bank zich ter voorkoming van moeilijkheden van ernsti
ger aard aansprakelijk stelt voor door andere geleden
verliezen, die in de honderden millioenen Marken loopen,
wel de kracht der Duitsche G rossbanken in het licht!
O ;k de blijkt hieruit wel. hoe ontzaglijk dc winsten
moeten zijn, di« door deze instellingen thans worden
gem aakt, en die anders voor stille reserves zouden
zijn aangewend. Intusschen is thans het eindresultaat,
dat de directe invloed der Duitsche „Grossbanken” in
de provincie opnieuw aanmerkelijk is toegenomen.
„ H b l”.
Alg. Bankver. A. G. Düsseldorf heeft In a r betalingen
g '“iiaakt. 200 miljoen M ark verloren in vaiutahandel.

ïe J a a r g a n g
moesten zich verbinden, aile inmengingin dc bedrijfsleiding
o p te geven. Zoo verliezen dus deze comitees van
„shop stew ards allen invloed' dien ze in de oorlocrsaren veroverd hadden. Vooral w at betreft het overw erk
De beslissing daarover kom t geheel aan de werkgevers,
ook al moeten er arbeiders o p straat gegooid worden
Dit is weer een les voor de Europeesche arbeiders
bew eging Bedrijfsorganisatie binnen de oude lijst van
de vakvereenigingen is niet mogelijk, loopt uit op
boerenbedrog. W aarbij komt dat de „shop stew ard s”
zich vastgelegd hebben aan de Russische taktiek en
zich lieten vergiftigen door de Derde Internationale.
Neen volledige vernieuwing zal vooral noodzakezijk
zijn onder het d o o d -g eo rg an ise erd e’ politiek-ongeschoolde Engelsehe proletariaat.
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De g e v a n g e n R aad sled en .

De Eenheid van het Proletariaat.

De gevangen leden van den gem eenteraad van Beley,
(l'ij Londen) zijn in den ochtend om zeven uur door
de werkeloozen, die het stadhuis bezet hadden, vrijge
laten, n ad at overeengekomen w as dat een deputatie
uit de raadsleden en de werkloozen zich n aar de co m 
missie, die over de bijdragen voor werkloozen zeggen
schap heet t, zou begeven en bij haar zou aandringen
op het betalen van het ,,tradeunion” -Ioon aan werkloozen.
Het is bewezen, dat van de 130 werkloozen, die
liet stadhuis bezet hadden, slechts 20 te Belev thuis
behoorden, de overige waren uit d s naburige gemeenten
W ooi wich en Eltham gekomen. Toen zij ’s morgens
vertrokken waren, bleek dat zij in het stadhuis w a n 
orde gesticht hadden in de kantoorlokalen; zij hadden
de electrische lampen met roode lappeu om w oeld en
biljetten geplakt, w aarin zij opw ekten tot het vormen
van een revolutionair leger.

Iri ons vorig nummer hebben w e reeds een en andei
gezegd van het z.g. „eenheidsfront” , dat verschiiiende
leiders in de arbeidersbeweging tot stand willen brengen.
W e willen er nu niet meer van zeggen. M aar w e hopen
schreef. W e leefden toen in de bekende revolutie-dagert.
to:>h vele arbeiders de oogen doen openen, door ze nu voor
te leggen, w at Liebknecht inde Rothe Fahne van 19 Nov.
1918 En overal weerklonk deroep om Eenheid. M aar Lieb
knecht wilde geen schijn-eenheid. Hij wilde geen valsche
ülusie’s bij de m assa’s wekken. M aar w elke eenheid.
E e n h e id ! W ie kon haar inniger verlangen
en er meer naar streven d m wij ? Eenheid,
die het proletariaat sterk maakt tot vervulling
van zijn historische z e n d in g !
M aar niet iedere „E e n h e id ” m aakt sterk.
Eenheid tusschen vuur en water bluscht het
vuur en verdam pt het water. Eenheid tusschen
wolf en lam w erpt ’t lam ten prooi aan de
wolf. Eenheid tusschen proleteriaat en heerschende klassen offert het proletariaat. Eenheid
met verraders beteekent nederlaag.
Alleen gelijk gerichte krachten w orden door
vereeniging gesterkt. Elkaar tegenwerkende
krachten te zamen klinken, beteekent ze ver
lammen.
Gelijk-gericht|ï krachten binden : dat is ons
streven. Ongelijk-gerichte krachten sam enkop
pelen, om de radicale stootkracht der Revo
lutie te remmen en af te buigen, dat is het
streven der tegenwoordige eer.'h“ïdsapostdcir,
net zoo als dat het streven der eenheidspredikers gedurende de oorlog was.
Politiek beteekent Daad. Samenwerking tot
de Daad stelt eenheid over w eg en doel voorop.
W ie met ons in doel en weg insternt, is ons
een welkome strijdmakker.
Eenheid in de geest, in gezindheid, in wil
en handelen, dat alleen is waarachtige Een
heid. Eenheid in de frase is een dwaallicht,
zelfbedrog of bedrog.
De eenheidsapostels willen de „revolutie” ,
die nauwelijks begonnen is, reeds nu likwideeren. Zij willen de bew eging in rustige
banen sturen, om de kapitalistische m aat
schappij te redden. Zij willen door het her
stel van de klassenstaat het proletariaat de
macht weer uit de handen ontfutselen, onder
wijl zij het d o o r de eenheidsfrase hypnotiseeren. Zij vallen ons aan, omdat wij dit voor
nemen hinderen, om dat wij het ernstig en
eerlijk meenen met de bevrijding der arbeiders
klasse, met de socialistische wereldrevolutie.
Kunnen wij met hen eensgezind zijn, die
niets anders zijn, dan socialistisch verkleede
zaakwaarnemers van de kapitalistische uit
buiters ?
Kunnen, mogen wij ons met hen verbinden,
zonder ons schuldig te maken aan hun aan
slagen ?
Eenheid met hen ware het verderf voor het
proletariaat, w are ’t prijsgeven van ’t socialisme.
H 1=1 komt geen broederlijke handdruk toe, met
hou past geen eenheid, alleen strijd.
De at beidende m assa’s zijn de voltrekkers
der sociale revolutie. Helder klassebewustzijn,
klürc erkenning van haar historische taak, vaste
vv I dvze te vervullen, kracht van daad met
zekerheid van doel. dat zijn de eigenschappen
zender welke zij haar w erk niet kunnen vol
brengen. ’t Verstrooien der nevels van eenheidsfrasen, ’t aan de kaak stellen van alle
halfheid en lauwheid, ’t ontmaskeren van alle
valsche vrienden der arbeidersklasse is dan
het eerste gebod — heden meer dan ooit.
Aiieen uit niets ontziende kritiek kan klaarheid
groeien. Aiieen uit klaarheid eenheid. Alleen
uit eenheid van zin, doel en wil de kracht tot
schepping van de nieuwe wereld van het
socialisme.

In Hamburg is de bankiersfirma Kölher. Borchard &
G oddank, ditmaal weer eens een vergadering van
Marum tengevolge van ongelukkige wisselspeculaties
communisten zonder den hooggeroem den „ r e e s t van
gefailleerd.
M oskou” .
Aantal stakingen in 1916 3789, 1917 4452, 1918
De opkomst w as voo. deze eerste openbare verga3353, 1919 3569, 1920 3167.
De Duitsche textielindustrie w erkt met 8 0 % van
haar spoelen.
deiing der K.A.P. in Rottenlam boven verwachting
Groote stakingen in 1920 waren zeldzaam, evenals die
goed.
b
waarbij gew elddaden voorkwamen.
De talrijke arbeiders, die de Veilingzaal geheel vul
In Cuba is zooveel onverkochte suiker, dat men
Het aantal w ild e stakingen, d. w. z. die welke door
den, hebben met aandacht geluisterd naar w at de
van plan is de suiker te vernietigen. Anders moeten de betreffende vakvereenigingen niet werden goedge
Kommunistische Arbeiders-Partii hen bij monde van
de prij/.en o m k a g . En volgens de bekw am e finantieele keurd nam in 1920 sterk toeG orter te zeggen had.
overzichtschrijver van het „Hbl.” schijnt dit duivelsche
In 1917 v/aren het er 72
G orter begon met er op te wijzen, d at de steeds
plan van de Cuuaansche regeering zelf uit te gaan.
1918 58, 191 q 125, (851.000 man) 1920 251 ,(1 0 5 3 .0 0 0
scherper w ordende crisis de arbeiders voor geen andere
man).
keuze stelt, dan tot de daad van de revolutie over
Van de C. P. naar de S. D. A. P.
te g a a r of anders langzaam uit te sterven. Het leger
der werkeloozen neemt steeds toe, de koopkracht der
uitgebuitenen steeds a f ; de productie moet ingjkrom „De heer j. Deunk, lid van den gemeenteraad van
G e m e e n t e r a a d Leiden. Aan de orde zijn de
pen w orden, v/at dan weer nieuwe werkeloosheid
Lonneker, bedankte dezer dagen als lid van de C. P
voorstellen tot regeling van het schoolgeld.
veroorzaakt. Maar ofschoon het kapitaal economfsch
en heeft zich aangesloten bij de S. D. A. P. Naar wij
K n u t t e l (C.P.) is tegen deze voorstellen. Hij
steeds meer achteruit gaat, staat het er politiek veel
vernemen is in de vergadering der sociaal-democratisehe
wenscht
algemeen kosteloos onderwijs. N u d it niet
beter voor dan eenige jaren terug. Dat komt, omdat
red eratie Lonneker besloten, d at behoudens goedkeurip
kan,
za
l
h ij h et systeem m oeten aanvaarden, m aar
het nog over de macht, d.w.z. de middelen beschikt van het Partijbestuur, de heer Deunk geen ontslag zal
h
ij
z
a
l
streven
naar een schaal, die zoo hoog mogelijk
om zijn leven te rekk ïn, ten koste van het proletariaat
nemen als raadsiid. Dit besluit is in hoofdzaak gegrond
aanvDngt.
D aartegenover staan de arbeiders uiterst z w a k ; het o p de omstandigheid, dat de heer D eunk o p de Commu
* *
ontbreekt hen aan inzicht en revolutionairen wil In nistische lijst geen opvolger en zijn zetel dus waarschijnlijk
.
*
Ziehier ’t verschil tusschen ’t parlementarisme van
Deutschland, w aar zij in 1918 de macht in handen
aan een niet socialistische partij zou komen. Aldus de
de z. g. burgerlijke partijen en ’t revolutionair parle
kregen, gaven zij die weer over, om dat zij al tevreden
krant. Dus met pak en zak overg eloop en ! Het eerste
mentarisme van de C.P. W a t ? Zie je ’t n iet?
w aren met de republiek. Zij vergaten, dat zij daar schaap is over den dam. De S. D. A. P. wacht met open
Ik ook niet!
do o r het kapitaal nog niet kwiji waren.
armen op het restje partij-en ieidersslaven uit de C .P .
T h a n s dringt het kapitaal ook Rusland weer binnen.
D e enkelen, die nog iets revolutionairs en hun proleW ij maken er de Sowjetregeeiing geen
verwijt van t.uisch zelfbewustzijn bew aard hebben, komen bij de
d at zij concessies doet, w ant de nood
dw ingt haar K. A. P. Als geheel schuift, neen vliegt, de C. P. naar
V e r a n t w o o r d in g S teun „ D e K o m m u n ist.”
daartoe. Ln zoolang de revolutie hier uitblijft, zal zij rechts; alleen de dictatortjes zullen geduld moeten hebben
m et anders kunnen doen. In dit verband, moeten we om weer ui de schoot der moeder-S.D.A.P. opgenomen
O ntvangen van : H. S. f 2 . — , R. M. f 1 — , S. f0 .5 0
er e e n e r op wijzen, dat er van Rusland en de Rus
te worden. Ze houden daar niet van concurenten in
H .B . f2 .5 0 , A .f 1.— , T. f l . — , J . A . f 0.20. J .D .f 0.25,
sische communisten al jarenlang *?en verkeerde voor revolutie-frases en demagogie.
G. L. f 0.30, J. O. de R. f 0.50, S. 3 . f 0.50, T. B. f 0.50,
stelling door de C.P. en de Frihune is gegeven n<»t
t G e/al-D eunk is leerzaam. M eermalen verklaarde
A. B. f l . - , H . R . f I . - , J . G . f i . _ , H. Z . 1.— , H .R .
werd altijd zoo voorgesteld, alsof de communisten daar
hij openlijk eerst vakvereenigingsman en dan commufü.50, H. B. 1.— , R. v. S. fO. 25, H. B. fO.25, I B.
dat heele ontzaglijke rijk beheerschten, alleen, met de
R
ktC AZ^ n' Weinu, de C. P. wil de samensmelting
f0.50, J. G. f2 ,5 0 , N. N. f 10, B. f 1.— , B. G. f f .— ,
arbeiders. M aar in werkelijkheid w aren de boeren de
van N. A. S. en N. V.V. en Deunk trekt de consequenB. M. f2 .— , W v. V. f 2 . — . A. H. B.JfO, 50, M ei.G.
baas d.w.z. geen communisten. In hun nood hebben
*!Cn
d e _m assa” en • • • g aat alvast in de
____
de Russische commnnicfpn
jnm
.........;
fO;
50, T h. B. fO, 50, A. |. H. S. f0 .5 0 . B. H. f 0 ,5 0
■........;--------------..v.*.
b v u u u w u
u u
°
H
is altijd een goed parlementariër geweest,
S . f 1.— , N .N . f2 ,5 0 , J .B . f 0,50, L. D.' f l . — , B. H.
massa-partijen, die in West-Europa moesten komen.
en de b. D. A. P. zal eer met hem inleggen. Hij was
f 0 , 5 0 , H. S. f 2.— , J. A. f 0, 50, Z. f 0 ,5 0 , til . 0 , 5 0
Die komm, m assa partijen zijn er ook gekomen, door
de eenige arbeider van beteekenis en denkkrach tin het
Totaal f 0,46,80 Vorige verantw oording f 5 2 ,2 5 Einri
de autoriteit van Moscou, maar zij waren slechts
groepje van 15 man, dat in Enschede aan de C .P .
Totaa! f 9 9 ,0 5
communistisch in naam. Het is dan ook een fiasco
w as blijven hangen. De storm, die opsteekt over de
De afd. Enschede der K. A. P. N. dar,kt alle kameraden
gew orden. W a t is er van oe cellentaktiek geworden ?
arbeidersklasse heeft hem daarheen gevoerd, w aar hij
voor
de d o o r hen verleende steun bij het uitgeven van
Laat men één land aanw ijzen; w a a r dat iets uit ehoort. Gelukkige Deunk ! En gelukkig wij, die door
w erkt heeft.
,,De Kommunist” . Het geld dat na publicatie van de
c u n zelfden storm die o/ize arbeiderskoppen aa ng rijpt
3 nummers zal blijken over te zijn, zal tot steun van
W a t wil de K.A.P. ? Ten eerste willen wij een
die opgaat uit het worstelende Duitschland, neergezet
het landelijk orgaan der K .A .P . N. gebruikt worden
partij van zuivere communisten, ten tweede zijn wij
zijn w aar w ij hooren. In de K. A. P. van Nederland.
antiparlementair en ten derde doen wij niet mee aan
het versterken der vakbeweging, m aar bevorderen wij
de bedrijfsorganisatie.
In Engeland terug to i v o o r 1914.
M oscou zegt, wij moeten tot de massa gaan, wij
zeggen de m assa moet tot ons komen. Hoe wilt gij
Ons bereikte het bericht dat op 19 November de
met een onbew uste massa de revolutie maken hier in
Ondergefeekende abonneert zich to t wederoozeggincoD
w erkgevers in de Britsche machine-industrie met der.
W est-E uropa ? En meent men soms, dat wanneer de
„DE KOMMUNISTISCHE ARBEIDER” .
oetrokken vakbond (de am algamated Engineering U n io r)
arbeiders hiei tot ue revolutie komen, zij tot W ijnkoop
een overeenkomst hebben geteekend, waarbij benaald
Prijs f 1.50 per half jaar.
en de C.P. zullen zeggen, nu moeten jullie de dictutuur
worüt dat de werkgevers zich niet zullen bemoeien
uitoefenen ? W ie dat beweert, weet van de verhou
met de „eigenlijke vakbond functies.” D e omschrijving
NAAM
ADRES
dingen hier en in W est-Europa niets af, of hij begrijpt
van die functies ontbreekt. D och de arbeiderslevers
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N ie u w e W e g e n .
De journalisten denken en schrijven, de parlemen
tariërs speechen, en de vakvereenigingen en partij
bonzen leiden en onderhandelen. D oor hen w orden de
m a ssa’s voorgedacht en voorgelicht, bewerkt, geleid
en verhandeld. Zij slaan de geestelijke munt en pasmunt,
die onder de m assa’s c irc u leren . Zij de m a ssa ’s zijn
de geüniformeerden naar dc i geest.
M a a r er zijn enkelen die willen beginnen een nieuw
begin, d i e w e rk e lijk willen zijn; meer willen zijn
dan materiaal, meer willen zijn dan werktuig. Zij
willen de oude wegen en bruggen afbreken w aarover
de herders met hunne kudden gaan.
Een nieuw begin. Een b ?fjin van het beginsel van
de bevrijding van den arbeid, gew even op de weef
getouwen van dezen tijd bij den arbeid zelf. Een
onmiddellijk begin en een juiste schrede op den grooten
w eg der revolutie naar het communisme.
De hooggeprezen eenheid en saamhoorigheid van
leiders en m assa’s, van bonzen en organisaties is
verworden tot de eenheid van den dood, en de saam 
hoorigheid is die van gebieder en onderdaan. W er
kelijke éénheid is levendige onderscheidenheid ; werke
lijke saam hoorigiieiu: diepe wijde solidariteit. Hier is
de verbastering, de verbuiging van het leven, de
bittere spotvorm van het echte. De leider is de dictator,
de gebieder, in het bezit van een apparaat, w aardoor
hij macht heeft over de geesten. De m assa is voor
hem getal, gaat in de telba irheid op, wijl dat, wat
boven het telbare uitgaat en wezenlijker is dan het
oretpJ, veronachtzaamd vor \ niet alleen doch als een
hebbelijkheid wordt onderdrukt.
In de oude en nog bestaande bewegingsvormen
der arbeidersklasse, vak en politieke vormen, spiegelt
zich het karakter dezer maatschappij, die hen schiep.
De bezitsverhouding tusschen leiders en massa ontleent
haar typisch karakter aan de bezitsve; houdingen dezer
o p privaatbezit en uitbuiting berustende maatschappij.
En naarm ate die massa meer uniform is, naar die mate
is het bezit van den leider vaster, en zekerder zijn
macht. Hij, de leider, is kracheens dit bezit naijverig.
Hij duldt niemand naast zich en duivelen zijn de o p 
posanten, die uitgeworpen moeten worden.
De overwinning, de zegepraal, gaat van het owniiddcllijke tot het middellijke. Dus moet de arbeider, die
de bevrijding van zich zelve en zijn klasse nastreeft,
zich allereerst bevrijden, losmaken, van zijn leiders en
zijn leidersorganisatie. Dit is het eerste, het onmid
dellijke begin van het begin van zijn bevrijding. En
zoo is dit eerste beginnen een zelfdenken en zelfdoen.
De massa, die enkel reëel en werkelijk is in de
individu, komt tot initiatief in den enkeling en zij doei
dit ook nu, w aar de enkelingen zich a f v r a g e n : hoe
worden wij als klasse machtig ? Met welke middelen
overw innen w i j ? Zij, die enkelen, weten zich als deel
van een g ro ot geheel, hun klasse, en tevens als ge
heel van een grooter d e e l : de Menschheid. Zij weten
zich w elisw aar nog als enkelingen temidden van de
millioenen, doch zij w eten zich in het bezit van het
wezenlijk algemeene van het begin der revolutie, dat
radicaal is. d. w. z. bij den wuriei begint en niet
schroom t noch aarzelt om den bijl te leggen aan den
wortel van het kw aad met zijn velerlei vertakkingen
nl. het privaatbezit.
In de vak- en politieke organisaties zijn de leiders
de plaatsvervangers der m a ssa ’s. Zij denken, schrijven,
spreken en onderhandelen voor en namens haar. De
leider is alles de massa niets, wijl de bezitsverhouding
ook in deze machtsverhouding is. Het privaatbezit dat
we met wortel en tak willen vernietigen, beginnen we
allereerst te vernietigen door de leidersorganisatieste ver
nietigen. Zij zijn scheppingen, behept met de w ezen en
karaktereigenschappen van het kapitalisme, volkomen
passende in het evolutionaire tijdperk, dat achter ons
ligt. Het wezen dezer organisaties is niet revolutionair,
m aar reformistisch, hervormend op den grondslag, en binnenhet raam van hel bestaande, w at in v/ezen is bev es
tiging en versterking van het bestaande. In het evolu
tionaire tijdvak hadden deze organisaties beteekenis.
In het revolutionaire daarentegen, dat we zijn inge
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treden, werden de voor het betreffende .tijdvak goeöe
tendenzen slecht, en hun zclfhandhavingsdrang js
nu üontra-revolutionair. De histone va^ de 2de Inter
nationale is daarvan het afschrikwekkend voorbeeld
en die der 3de dreigt het te worden niet alleen, doelt
vertoont dit reeds in zijn wezensgelijke trekken. Beide,
zijn contra -re volutionair.
De eenmaal bruikbare organisaties van het proleta- \
riaat en de daarbij passende
»penen en strijd leuzen. ^
die zich tegen de klasse over..eersching d e r W j r g e q B ie
richtten, bogen ;;ien tot stevige krammen om^Vaäffloor
het proletariaat vaster aan het kapitalisme bevestigd
werd. Zoo verkeerde zich, ondanks de verscherping
der klagseiegenstellingen, d o o r de snelle concentratie
en ophooping van het kapitaal en de pauperiseering
der millioenen, het binnen een bepaalde ruimte van tijd
goede, tot het sieciKe. En mei deze verkeering van
het goede tot het kw ade, sluit zich in het g roo t ge
zien het oude revolution; ire tijdvak van het kapita
lisme af en opent zich levens het a n d e re : het revo
lutionaire.
Staan we dus ontkennend op grond van de m aat
schappelijke ontwikkeling tegenover de leidersklieken
en de leidersorganisaties, zoo staan w e daarentegen
bevestigend tegenover het nieuwe, de revolutionaire
scheppingen van het proletariaat in dit veranderde
tijdvak.
, f .
Ons neen tegen het oude is tevens o n s/a tegen het nieuwe.
En dit antwoord, dat tevens een bevestiging zijn
zal van onzen arbeid van iederen nieuwen dag, zegt
v e r d e r : gij arbeiders, uie nog categorisch naar het vak
gescheiden en georganiseerd zijt, gelijk het kapitaal
vroeger naar beroepen, nu de kapitalisten u zelf de
objectieve vormen voor U w vorm van organisatie
voorbeeldelijk toonen, leert van hen, hoe gij u organiseerenm oet. Het Kapitalisme toont u in steeds volkomener
mate toenemende vereeniging van gescheiden productietakken. Het gecompliceerde reuzenbedrijf, dat velerlei
takken der productie georganiseerd heeft, is hiervan
het voorbee d. Het Kapitaal organiseert nu allerlei pro
ductiegebieden in een machtig reuzenbedrijf. Het zijn
derhaive nu de bedrijven, waarin het proletariaat,
waarin gij, arbeider, u organiseeren moet. Het is daar,
waarin het zijn revolutionaire kracht oefenen en mach
tig w orden kan. Organisatie o p den grondslag van
dc bedrijven. Dit is de weg, die de revolutionaire o n t
wikkeling ons wijst. Dit is de w eg, die leidt tot de
zegepraal van het proletariaat. D a a rin de bedrijfsorga
nisatie is ieder arbeider nu door de ontwikkeling van
het kapitalisme zelf op de kam pplaats gebracht, w aar
hij zich oefenen en scholen kan en w aar hij in hecht
en sterk verband zijn eigen groote beteekenis en macht
in zich voelt. W aa r beter dan daar kan hij één met
de m akkers voelen in
onderscheidenheid van w erking ?
W a a r beter dan in deze organisatie kan hij uitgroeien
boven zijn individeel egoistisch bestaan, w aar de
saamgesteldheid van het arbeidsproces hem de onver
brekelijke saamhoorigheid leert?
W a a r kan de massa w erkelijker zijn dan d a a r w aar
de mogelijkheid— het vermogen, onmiddellijk voorhan
den is en deze slechts den aanstoot der idee de revo
lutionaire gedachte en wil behoeft, om w aar te w orden ?
Onze onverbiddelijke leermeesteres, de historie, toont
ons het vreeselijk, ja het bijna w anhopig te kort der
m a ssa ’s aan inzicht, aan geloof en durf. Doch de lessen,
die de historie ons geeft, houden de verklaring in,
w aarom de arbeidersklasse nog niet in staat w as de
wereldbedrijvende daad te doen. Haar eigen scheppin
gen droegen de doodende kiemen van hei kapitalisme.
Door de werkingen van het kapitalisme, die zich
als de ééne werking van dit monsterachtige iichaam in
alles en allen als oorzaken en gevolgenreeksen do o r
zetten, zien w e het verleden nu als noodwendigheid
achter ons liggen. Doch deze ontvangen lessen, de
historie ieeren ons nu, o p wijike wijze wij overwinnen
kunnen. Zij k e re n ons, hoe wij noodwendig vrij kunnen
worden.
T usschen de m ogelijkheid en de komende w e r k e lijk 
heid ligt de idealiteit, de innerlijke noodwendigheid,
die één is met de vrijheid en zich als proletarische
revolutionaire zelfwerkzaamheid zal openbaren. Een
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