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Het feit d at de inzender het »ingezondan« in ons vorig
numm er aan ons blad siuuit, het blad uei Komm. Arb.
I'a r tij is een bewijs, dat hij ons als groep niet in
denzeifden hoek wil trappen als de andere partijen.
(V e rv o lg t a n bis. .1 .
In elk geval ziet hij een verschil. En te re c h t: een
groep, die — iiij nu/ge zich partij noemen — op het
M aar inderdaad ls de proletarische wereldrevolutie
standpunt staat van /c/asse-dictatuur en geen partijhun vijand, om dat deze hun liet piivaaieigendom wil
dictatuur, een groep, die met aan parlementarisme doet,
ontnemen. Daarom verhinderen zij de overwinning van
de proletarische wereldrevolutie, doordat zij de 3e In w aardoor de idee ,.anderen zullen voor ons de zaakjes
wel o p k n ap p en ” wordt in stand gehouden en aange
ternationale den weg daartoe laten versperren.
kweekt,
Daarom wierpen zij de Kommunistische Arbeiders
een groep, die het zelfbewustzijn bij de arbeiders
partij uit de Je Internationale, omdat de revolutionaire
wil helpen opklaren,
w apens en strijdmethoden van die partij hTin plannen
zóó een groep is geen partij in den gew onen zin.
in den w eg stonden.
Toch
zal de inzender, w at organisatie-wijze betreft
8)
Het doorkapitaliseeren van Sowjet Rusland door
het niet met ons eens zijn, als hij tenminste een onge
het wereldkapttaal, w aarm ee nu met de krachtige hulp
veer gelijke meening heeft als bv. Kooyman.
van de Sowjetregeering begonnen wordt, beteekent
O nze vrienden uit den Haag hebben in hun program
niet siechts het einde van Sowjet-Rusland als proleta
evenals
wij klasse-dictatuur. Zij haten, evenals wij
rische Staat, n a a r tegelijk ook nieuwe belangiijke ver
het bonzenstelletje.
richtingen voor het wereldkapitaal om zijn krisis te
M aar hoe het proletariaat veranderd moet worden,
overwinnen.
hpe
onze propaganda c p den geest van het proletariaat
liet beteekent ook nieuwe ongekende bezwaren cn
moet inwerken, daarin verschillen wij 7pf>r.
hinderpalen voor de ontwikkeling der proletarische
D at de kapitalistische vserkelijkheid aan de arbeiders
wereldrevolutie.
klasse
zich opdringt en een grooten ommekeer in het
De 3e Internationale heeft officieel afstand gedaan
denken teweegbrengt, dat zijn we eens. M aar w ij zijn
van de proletarische revolutie in de kapitalistische
van overtuiging, dat dit niet genoeg is en dat de
landen, omdat zij niet in liet belang van de Russische
ai
beide» sfclasse door organisatie, door goede organi
Staatspolitiek is. W ant het belang van de Russische
satie,
w aar zooveel mogelijk J e kapitalistische ondeugden
Staatspolitiek bestaat in het behoud en de bewegings
vrijheid van het burgerlijke en het boersche privaat vermeden worden, dat zij daardoor omhoog moet, tot
daar w aar zij moet zijn, om den strijd te kunnen
eigendom en in de kapitalistische opbouw in Rußland.
winnen. Deze invloed van organisatievorm op den
D aar de proletarische revolutie de Sowjet-rcgeering
geest
van gezamenlijke individuen werd door Kooyman
in deze, do o r de historische ontwikkeling vooigevooral
ontkend. Kooyman stond hier fel tegenover ons.
schreven taak zou hinderen, plaatst zij zichzelf met
Dit
neem
t niet weg, al zijn wij ’t niet met hem eens,
haar 3e Internationale in tegenstelling met de wereld
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w aarop de Tribune over zijn
lutie op, niet meer tot verovering van de macht, maar
„bravoure"
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slechts tot het ..invloed uitoefenen o p de kapitalistische
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tezamen in dienst van één burgerlijke Staat, n.l. S o w 
uitgebreide beschouwingen over het begrip ,,partij” .
jet Rusland; de partijen van de 2e Intei nutionale, dus
Eerstdaags
hopen we hieraan ook nog eens een artikel
in ons land de S. D. A. P., staan allen iifzonderlijk in
te
wijden.
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dienst van hun eigen burgerlijke staat.

oprichtichting der Ärbeidersintern.

Dat is het geheele onderscheid.
D oor h aar wil tot produktie o p de grondslagen van
het internationale kapitalisme, helpt de 3e Internationale
het kapitaal zijn kiisis praktisch te overw innen,terw ijl
het tegelijk de proletarische revolutie in den rug aan 
valt; w ant middel en vo orw aard e van de proletarische
revolutie zijn juist de sabotage en het stilleggen van
de ka pita listische produktie,
De 3e Internationale is voor de proletarische wereld
revolutie verloren. Haar ondergang zal even snel komen
als haar zegevierende intocht begon.
Met haar einde zal het revolutionaire proletariaat
van de geheele wereld op zichzelf aangewezen zijn.
9) Wij staan thans te midden van een wereldsituatie,
waarin het kapitalisme het als zijn hoofdtaak be
schouw t 7ich het internationale strijdmiddel te ver
schaffer voor den w ederopbouw van iiet kapitalisme
en de internationale onderdrukking van het proletariaat.
Hiertegenover staat het proletariaat zonder een over
eenkomstig wapen, zonder een revolutionaire arbeidersinternationale.
De Kommunistische Arbeidersinternationale zal de
leidster van de proletarische wereldrevolutie zijn en
wel in haar laatste beslissende stadium, n.l. van de
verovering van de macht door het proletariaat.
Bij het vaststelien van haar taktiek >al zij eenerzijds
iedere schematiseering moeten vermijden, anderzijds
echter zulke strijdmethoden tot v oorw aarde stellen,
zooals de proletarische revolutie ze direkt verlangt. Zij
zal moeten uitgaan van den ontwikkelingsgraad der
ekonomische verhoudingen in ieder land en overal daar,
w aar de doodskrisis van het kapitalisme begonnen is,
den strijd moeten voeren met uitsluitend proletarisch
revolutionaire w apens, dus met methoden, die tegen
het parlement zijn, tegen de vakbonden en tegen de
wetgeving.
Van nu af aan heeft het proletariaat geheel nieuwe
strijdmethoden en geheel nieuwe organisatievormen
noodig, zooals de aktieve strijd tegen het parlement,
de schepping van bedrijfsorganisaties en den onmiddelijken stiijd om de politieke macht met alle, naar be
hoefte aan te wenden strijdmiddelen. De strijdmethoden
van de Kommunistische Arbeiderspartij van Duitschland
da Jelijk aan alle groepen en partijen van de Kommu
nistische Arbeiders Internationale te willen voorschrijven
zou een historische onjuistheid zijn.
Binnenkort zullen in dit blad nóg nadere berichten
omwent de besprekingen over de oprichting en organi
satie van de Komm. Arb. Int. volgen.

‘) D o o r p l a a t s g e b r e k m o e s t dit a n t w o o r d e e n k ra n t o v e r 
slaan.

M e d e d e e lin g e n .
ENSCHEDE.

BE9RIJF8M 6ANISATIE.

OPENBARE VER6ADERIN6, Vrijdag 24 Februari, in
zaal 2 van „Ons Huis”.
Uitnoodi^ing voor alle arbtiders, die de vakbew e
ging om principieele redenen verlaten hebben. Bespre
king van de toestand en van nieuwe, werkelijke strijd
middelen. Komt en bouwt zelf uw eigen organisatie op.
W e verzoeken de abonnee’s, die het 1e halfjaar nog
niet voldaan hebben, ’t geld ten spoedigste op te”*zenden!

W e hebben het dringend n jo d ig .
Eventueele copie v o o rd e „KommunistischeArbeider”
inzenden tot cn met 22 Februari
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W A SH IN G TO N , Febr. ( R e u t e r . )
R;i de indiening der vlootovereenkomsf zeide Hughes,
dat er waarschijnlijk nimmer over een beiangrijkcr
verdrag w as onderhandeld. Het beteekende te n ge
weldige geldbesparing en maakte een eind aan den
w edloop o p marinegebied, terwijl de veiligheid der
mogendheden onaangepast bleef.
Uit bovenstaand Gericht biijkt wel duidelijk, dat de
kapitaiisten met de overeenkomst te Washington alles
bereiken, w at hun hartje maar b e g e e rt: aan de eene
kant bezuiniging van hun begroetingen, wat hun te
stade komt bij de opbouw dei ontwrichte volkshuis
houdingen; aan de andere kant toch de geleerdheid
dat hun veiligheid in een volgende ooriog door deze
bepöiking van groote-schepen-bouw er niet m in d erem
wordt. M aar vóór dïe coriog eerst eens w at oobouw en
en n a a r hartelust uitbuiten!

G e l d stin k t niet!
Uit Reval wordt aan de „Information” gemeld, dat
de voorziticr van het pan-Russische Centrale Uitvoe
rende Comité der Russische sovjets, Kalinin, aan den
sovjet-vertegenwoordiger in Italië, W orow ski, last heeft
gegeven, op het Vaticaan de deelneming van de Rus
sische sovjetregeering te betuigen mei het overlijden
van Paus Benedictus XV, die, aldus luidt het telegram,
zooveel heeft gedaan om den nood der door den
hongersnood in Rusiand getroffenen te lenigen.
in zijn telegram aan W orow ski herinnert Kalinin er
aan, dat de overledene meermalen de Katholieke w e
reld heeft aangespoord tot hulpverleening en zelf aan
de hulporganisaties een bedrag van een millioen lire
heeft geschonken voor de steunverleening aan Rusland.

W a sh in g to n .
W e kunnen som s van de critiek, die overigens bur
gerlijk denkende menschen op de huidige maatschappij
leveren, wel het een en ander leeren. Dat toonde ons
Brailsford met zijn werk „De Oorlog van Staal en
G oud’’, waarin hij zoo voortreffelijk het moderne im
perialisme ontleedde; en dat doet ons ook zien de
critiek. welke b.v. een Keynes op het Versailler-verdrag
leverde. Zoo zijn nu, dunkt me, ook voor ons van
belang de beschouwingen, die een critisch Engelsch
schrijver, Shaw , in het Engelsshe blad „The Nation”
wijdt aan de confereniie te Washington. Hij zegt
daarin o.m. dat de groote mogendheden ^emakkelijk
hun groote, kostbare slagschepen kunnen'’afschaffen;
de afgeloopen oorlog leerde immers dat ze vrijwel
overbodig zijn ; evenzoo is het met de cavalerie. Ja
eigenlijk, zegt Shaw, eigenlijk zouden ze, als ze uit
de vorige oorlog geleerd hadden, nog veel verder
gaan. W ant toen bleek, dat, komt er een conflict
- - en conflicten moeten komen, onvermijdelijk, in dit
productiestelsel — een land zonder legér gauw genoeg
een leger bij elkaar heeft (Engeland), dat dan snel en
best opgew assen is tegen reeds lang en goed georga
niseerde legers.
Intussehen, zoover als Shaw hier gaat, is men te
Washington (aldaar, omdat Amerika nu de wereldbeheerschende macht is geworden) inmiddels niet gegaan.
De bouw van groote, kapitale schepen beperken min
of meer, daarvoor w as men wel te vinden. De gelden
voor deze toch min of meer onnutte kolossen zijn maar
al te zeer voor de kapitalistische opbo uw noodig.
Maar de bouw van vliegtuigen kan onbeperkt voort
gaan.
M aar het groote belang dezer conferentie — w aaro p
de bekendste geuniformde sabelslepers uit de afge
loopen oorlog mee-figureerden — ligt ergens andors
in. En wel de overeenkomst betreffende de Zuidzee,
w aardoor overeenstemming bereikt werd hierin: de
dreigende conflicten, die onherroepelijk daar losbarsten
moeten, w o r d tn opgeschorl voor een lijd. Illusies
hoeven we ons niet te maken: nieuwe oorlog komt
er, als de arbeiders niet tot het inzicht komen, dat de
maatschappij rijp is voor d£ kommunistische produc
tiewijze en daarnaar handelen, d.w.z. hun klassedictatuur vestigen. M aar even belangrijk is, J a t de groote
m o g end h'den de oorlog tijdelijk trachten u it te stellen
— w at dus de voorspelling van Trotzkv en de C.P.ers
hier, als zou die Oifriog in 1922 of 1923 uitbarsten,
ioui doet zijn. W ant in die periode van uitstel zullen
de heerschers met alle macht zien te komen tot een
herstei hunner ontwiichte huishoudingen. En daartoe
onmeedoogend en cynisch de arbeiders, voorzoover
noodig voor de productie schrikkelijk uitbuiten (lagere
loonen, langere werktijd); voorzoover oveibodig, laten
ondergaat). Dit beteekent de overeenkomst tusschen
Ameiika, Frankrijk, Engeland en Japan voor de arbeiders;
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N o g e e n s d e S p o o rw e g s ta k in g
in D uitschland.
De arbeidersklasse leert uitsluitend met aan den
lijve opgedane ervaring. Met andere w o o r d e n : ze
wordt alleen door schade en schande wijs. En zoo
vloeit uit de laatste Duitsche spoorwegstaking behalve
de schade en schande ook een sublieme wijsheid.
Toen de staking op 6 Februari plotseling werd opgeneven door de leiders, viel dat voor de stakers
buitengewoon onverwacht, tin ze w’ilüen het eerst
nauwelijks gelooven. Ze dachten aan een truc van
Regeering met haar bentgenooten : de vakbonden. Maar
’t w as geen truc.
W aarom hief de leiding de strijd plotseling op ? Er
was toch niet het geringste aan de eischen tegemoet
gekomen. De staking slaagde als staking volkomen en
nog breidde de strijd zich iedere dag meer uit.
W aarom opheffen ? De arbeiders snapten het niet.
Maar al gauw kwam de oorzaak aan de dag. De strijd
moest opgegeven, om dat ie zoq boven verwachting
goed slaagde.
Vijf dagen spoorwegstaking hadden het heele be
drijfsleven volkomen ontwricht, De handel, de post
stonden stil. De kolenmijnen stonden voor een deel
stil, door gebrek aan afvoer. De verschillende industrieën
moesten stopgezet door gebrek aan grondstoffen en
kolen. Deze toestand kon hoogstens nog eenige dagen
duren en dan moest de ontknooping komen : De bur
geroorlog. Dat was natuurlijk niet de bedoeling der
beambtenorganisatie. W ant zij strijd niet tegen het
kapitalisme, niet tegen de uitbuiting, maar alleen te^en
intensievere uitbuiting. Een burgeroorlog, die de macht
van ’t Grootkapitaal sterker zou bevestigen, kon zij
niet wenschen. En als ’t resultaat zou zijn een vestigen
van de proletarische, dictatuur, werd dat door haar
evenmin gewenscht. D aardoor dorst de beambtenorga
nisatie dc gevolgen van de strijd niet aan en gaf ze
zich over. W e kunnen dus gerust zeggen, dal de be
ambten niet wisten wat ze deden, toen ze de strijd
ontketenden.
Dat ze zich in ’t karakter van deze sjrijd vergisten,
komt voor een groot deei door ’t feit, dat ze het
karakter van de huidige vakvereenigingen niet door
grondden. Ze verkeerden in de dwaling, dat deze pro
letarische organisaties de proletarische belangen ver
dédigden. Mochten ze ook verwachten, dat de andere
vakvereenigingen zich meer of minder «neutraal» zouden
houden, ’t bleek terstond dat Vakvereenigingen en
Kapitaal één gesloten front tegen ’t proleiariaat vorm
den. Als door een bliksemschicht werd voor honderd
duizenden in scherpe afteekening belicht, hoe Vakver
eenigingen en kapitaal ’t proletariaat aan de ontzettendste
uitbuiting overleveren voor het herstel van het kapi
talisme. En de massa's waren daarmee een ervaring
rijker en een illusie armer geworden.
W e zeiden r e e d s : De regeering bleef op haar stuk
stian. De burgeroorlog stond voor de deur. En de
m assa’s aarzelden om de stakers te hulp te komen.
W i t zou er echter gebeurd zijn, als de m assa’s w at
grooter zelfstandigheid hadden gehad, te hulp gekomen
waren en de ''Ciütic «%!•«????. ?• d-iF-yvaten-democratencentrum ten val hadden g eb rac h t?
Er zou een nieuwe regeering gevormd zijn. Een
meer „imksche” , een arbe»dersregeering. Een regeering
van de Soc. Dem. Scheidemann, Noske, de onafhankelijken Hilferding, Breitscheid, en de communisten.
M aar nooit zou ook deze nieuwe regeering de levens
voorw aarden voor het proletariaat hebban kunnen ver
lichten. O ok deze regeering zou moeten voortgaan met
massa-ontslag, loonsverlaging, verlenging van arbeids
tijd, knevelwetten om stakingen te verbieden, belasting
v e r h o g i n g enz. W ant ook deze nieuwe regeering zou
staan op ’t standpunt van de opbouw van het kapi
talisme. E n de opbouw kan alleen geschieden door
de rreepelijkste uitbuiting. Een eenheidsfront van
Sociaal-Democraten, Onafhankelijken en Communisten
kan tot niets anders ieiden.
Daarom is het in ’t huidige stadium niet meer de vraag
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of deze dan wel een andere regeering het Duitsche pro
letariaat laat uitbuiten en uitbuit, maar is de arbeiders
klasse alleen de keus gelaten tusschen de proletarische
revolutie en de brutaalste uitmergeling door het kapitaal.
Is er iemand, die een andere mogelijkheid ziet ?
De 2e en 2*-e Int. en de vakvereenigingen hebben
gekozen. Zij komen onom w onden uit voor de onder
werping der arbeidersklasse. Anders staat het met de
3e Int. Zij verklaart zich met de mond voor de pro
letarische revolutie. Inderdaad bedriegt zij de arbeiders
klasse, omdat zij m et de daad aan de opbouw werkt.
Dus aan de onderwerping van het proletariaat.
W a t we zullen zien.
De C.P. van Duitschland heeft in de stakingsdagen
moeite gedaan, de staking uit te breiden- om tot een
algemeene werkstaking te komen. W aartoe ? Om ’t
proletariaat op te vorderen arbeidersraden te vormen,
opdat de arbeidersklasse de dictatuur in .:anden kon
nemen ?
M is!
Doel van de algemeene werkstaking w as niet de
arbeidersklasse naar de macht te voeren. Doel w a s :

’t t o t s t a n d b r e n g e n van e en r e g e e r i n g van
a r b e i d e r s en b e a m b te n .
De Duitsche kommunigten stonden klaar, om met de
Noskieten en de Onafhankelijken de ministerzetels te
verdeden. T e zamen met de andere „opb ouw ers” .
Had een dergelijke regeering ook m aar iets voor
het proletariaat kunnen doen ? Zou deze regeering niet
als iedere andere het kapitalisme moeten opbouwen ?
Aan de eischen der Entente moeten voldoen., den handel
met Rusland herstellen, de internationale productie en
ruil bevorderen ? Natuurlijk !
' Ja, we willen wel veraer gaan. stel, dat liet prole
tariaat in z’n onnoozelheid een .zuiver kommunistische”
regeering aan ’t bewind had gebracht. Zou deze
ook maar iets verbetering voor de arbeiders kunnen
brengen, eenige «communistische” maatregel kunnen
nemen ? N e e n ! Ze zou voort moeten gaan met op
bouw ! Met de beestachtigste uitbuiting van het pro
letariaat !
Zooeven verschenen :

De Sowjet-Regeering en de 3e Int. op
sleeptouw der Intern. Bourgeoisie.
Zie blz. 4.
mnrnxiseast
Dit alles weet de 3e Int. heel goed.
En zij moet deze politiek voeren, o m d a t zij de

p r o l e t a t isc he revolutie , d e w e r e l d r e v o l u t i e ,
t o t e ik e n p rijs m o e t v e r h i n d e r e n . De Duitsche
Revolutie, de wereldrevolutie, is geen kinderspel. Dat
beteekent de burgeroorlog in z’n scherpste vormen.
Dat beteekent, dat de Witte G a rden, de Orgesch,
Stinnes en de heele groote en kleinere bourgeoisie met
alle moderne moordwerktuigen op de districten, die
door het proletariaat veroverd worden, worden losge
laten. De 3e Int. mag de burgeroorlog niet inhalen,
o m R u s i a n d . Burgeroorlog beteekent de productie
tot stilstand brengen, ten deele vernietigen. Dat mag
niet o m R u s l a n d . W an t Rusland moet kapitalistisch
worden opgebouwd.
’t G aat toch niet aan de proletarische revolutie te
ontketenen, terwijl Rusland door middel van Radek
Riet uc ‘ Duitsche groot-bourgeoisie, met Stinnes en
Rathenau, en met het Fransche kapitaal onderhandelt
over de kapitalistische opbouw van Rusland ? *) T er
wijl Krassin in Engeland hetzelfde doet met de Engelsche
bourgeoisie? Terwijl Rusland mede aan zit aan de
*) T e e k e n e n d is ’t v o l g e n d e : Na d e s t a k i n g o n t s t o n d
e e n e r n s t i g e r e g e e r i n g s c r i s i s . N ie t m i n d e r d a n 5 m o t i e s v a n
w a n t r o u w e n w e r d e n t e g e n h e t m i n i s t e r i e W ir t h i n g e d i e n d .
O o k d e D u i t s c h e k e m m u n i s t e n w i l d e n h e t m i n i s t e r i e te n v a l
b r e n g e n . R a d e k , b e s t u u r s li d d e r 3 e Int., h e e f t t o e n d e O n a f 
h a n k e li j k e n o v e r r e e d z ic h te n d e e l e v a n s t e m m e n U o n t 
h o u d e n , o m z o o h e t m i n is t e r ie W ir t h te r e d d e n . W a t o o k
g elu k te.
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conferentie-tafel in Genua, om het kapitaal te herstellen ?
De kapitalistische opbouw van Rusland kan geen
geen proletarische revolutie gebruiken. Een revolutie
in Europa, in Duitschland vooral, zou de onmiddellijke
blokkade voor Rusland bettekenen. De proletarische
revolutie zou in Rusland de honger voor een reeks
van jaren permanent, blijvend, doen zijn. Daarom moet
het onmiddellijk belang van Rusland gaan bóven de
Wereldrevolutie. Daarom moet het Wereidproletariaat
geofferd worden aan de Russen.
Met één slag wordt het nu duidelijk, waarom de
3e Int. vasthoudt aan de contra revolutionaire vakorga
nisaties, aan het parlementarisme, waarom zij de klassedictatuur niet wil.
Zij handelt zoo, o m d a t zij d e W e r e l d r e v o l u t i e

niet wil, o m d a t ze c o n t r a - r e v o l u t i o n a i r is.
En het vreeselijke is, dat ze dit niet openlijk zegt.
Dat ze met revolutionaire frases, de arbeidersklasse
bedriegt. Dat ?e het doet voorkomen, ot ze het pro
letariaat naar de macht wil voeren.
Zoo is de Duitsche Spoorwegstaking van buitenge
w oon belang geweest. Ze heeft duidelijk de rol van
de 3e Int. en van de Duitsche C.P. doen zien. Een
helder iicht 'is opgegaan o v u wal zc xcel en w at ze
niet willen.
De Duitsche spoorwegstaking heeft duidelijk doen
zien, dat het revolutionaire proleiariaat volkomen alleen
staat. Dat het zich op niemand kan verlaten dan op
zich zelf. Dat het voor zijn revolutie behalve de organisat;es van het kapitaal, ook die van de 2 e, 2 ^e en
3e Int. moet vernietigen. Mitsgaders de heele vakbe
weging.
■
1
Zou het de les leeren ?

Werkloozen en Vakbeweging.
Dat de vakvereenigingen in de tegenwoordige eco
nomisch omstandigheden onmachtig zijn, den strijd
tegen het kapitalisme te voeren (gesteld a!, dat zij het
zouden willen), is voor onze lezers geen nieuws. M aar
het gebeurt niet eiken dag, dat wij dc waarheid van
die stelling door voorstanders der vakvereenigingen
erkend zien en het is daarom wel de moeite waard,
om nota te nemen van de beschouwingen, die het
Engelsche weekblad „The New S tatesm an” onlangs
(nummer van 31 Dec. 1921) onder den titel „In W ork
and out of W o rk ” (Aan het werk en zonder werk)
aan de verhouding van vakbeweging en werkloosheid
wijdde. Zooals men weet, staat dat blad op het stand
punt van de Labour-partij en de T rad e U nions(vak
vereenigingen). in het bedoeld artikel treffen we o.m.
de volgende scherpe en juiste teekening dier verhouding
aan:
„De vakbeweging vertegenwoordigt in de eerste
„plaats personen, die w erk hebben. In normale
„tijden is de groote meerderheid van hare leden
„aan het werk en de werkloozen vormen dan
„slechts een kleine en voortdurend wisselende min
d e r h e i d . Het geheele mechanisme van de vakbe
w e g i n g ;.s van nature gebouw d met het oog op
„menschen, die gewoonlijk werk hebben, al mogen
„zij dan ook nu en dan zonder karw ei zijn. H ier„u i t volgt , dat, wanneer de werkloosheid ab nor„m a le verhoudingen aa nneem t , de valcvereeni„gingen niet klaar staan cn ook geen geschikte
ytniddelen bezitten om den toestand het hoofd
„te bieden. Zij geven inderdaad in veie gevallen
„groote bedragen voor uitkeeringen aan hare leden
„en elke toeneming van werkloosheid boven de
„normale beteekent dan ook een aderlating voor
„hare kassen. Maar terwijl zij gewillig genoeg
„zijn om te betalen zooveel zij kunnen, biijven
„zij toch in ’t algemeen noodzakelijk de vertegen
w o o r d ig in g van de leden, die aan het werk zijn
„gebleven en loon trekken. Dezen trachten zij zoo
,:goed zij kunnen ie beschermen door de methode
„van collectieve onderhandeiing, aan hunne leiders
„wel bekend. Tegenover de concurrentie met een
„groot leger van */erkloozen, w ordt die taak echter

„al moeiiijker. Loon«n en arbeidsvoorwaarden
„w orden omlaag geschroefd door de feitelijke of
„mogelijke mededinging van hen, die geen werk
„hebben; en de leiders, die zich stellen op het
„s ta n d p u n t van hen , die aaa h et w erk zijn ge
b l e v e n , k u n n e n niet na laten de werkloozen tot
,,op zekere hoogte te beschouwen als een bedrci , ging van de arbeidsvoorwaarden, die z ij (dc
„ leiders ) dnor h v n succes bij de collectieve onder„handeling hebben w eten te bereiken.”
Uit dit citaat, waarvan wij eenige woorden cursi
veerden, kan men bemerken, dat de kampioen der
Trade 'u n io n s de zaken wel ziet zooals ze zijn en ook
niet schroomt zij bij den naam te noemen. Inderdaad
vertegenwoordigt de vakbew eging niet het proletariaat
tegenover het kapitalisme. Zij dient slechts de groeps
belangen van hen, die het kapitaal wel in zijn w erk
plaatsen wil toelaten, tegenover hen, die worden buiten
gesloten en d ie n t dus indirect dat ka pitaal zelf. Deze
laatste gevolgtrekking durft de schrijver in het Engel
sche blad blijkbaar niet aan. Dat hij zich overigens
niet vleit met de valsche hoop op een vereenigde actie
van het geheele proletariaat onder leiding der vakbe
w eging (al beveelt hij tegelijkertijd die vereeniging warm
aan!) pleit voo; zijn inzicht. Veel meer dan den simpelen raad „make the best of it” („red je m aar zoo
goed m ogtlijk”) weet hij er niet op, al wordt die raad
o o k op de volgende wijze in keurig etui verpakt:
„Met is de taak van den georganiseerden Arbeid,
„zich zoo goed mogelijk heen te slaan door een
„toestand, die waarschijnlijk nog wel eenigen tijd
„zeer moeilijk zal blijven. Het is duidelijk, dat
„zoow el in het belang van de werkloozen als van
„de werkenden alle middelen moeten worden a an
g e w e n d om te beletten, dat de kloof tusschen
„die beide groepen grooter wordt. Dit schijnt in
„te sluiten, dat, al kost liet ook weer grootere
„insjianning, de T iad e Unions (vakvereenigingen)
„verdere pogingen behooren te doen om zichzelve
„aa n het hoofd der werkloozen to plaatsen en aan
„ de beweging der werkloozen een meer in het
„ k a d e r passende en mee»- uitzicht bcloovende rich
t i n g te geven. Vereenigde krachtsinspanning, met
„de onw rikbare eischen der beide bewegingen
„achter zich, zou de Regeering nog wel tot meer
„w erkdadige actie kunnen dwingen. Zooals het
„nu gaat wordt er kracht verspild. De Trade
„U nions kunnen hunne eischen niet handhaven
„ d o o r den druk der w erkloozen; de werkloozen
„kunnen geen redelijke behandeling verkrijgen om*
„dat de Trade Unions slechts half achter hunne
„eischen ita a n en voornam elijk beziggehouden
„worden door vergeefsche pogingen om de positie
,,van h u n n e aan het w erk gebleven leden te be,,veiligen. W erkenden en werkloozen kunnen slechts
„w innen door gemeenschappelijke actie; het is
„echter te vrcezen, d a t z ij langzam erhand to t
,,antagonism e (legenwerking) worden gedreven
D at des schrijvers bezorgdheid voor het lot der w erk
loozen blijkbaar voornamelijk voortkom t uit angst voor
den afbreuk, dien dezen aan het w erk der vakbeweging

Het „Revolutionairs” Parlemsntairisme
in de praktijk.
De bekende parlementariër van de C.P. in dit landje,
de heer v. Ravesteijn, heeft onlangs in de tweede kamer
e t n redevoering gehouden nopens het beleid van de
delegatie, die op de iinperialisten-conferentie van W a s h 
ington, de Nederlandsche bourgeoisie vei fegenwoordigde.
Deze heer vond hierbij de gelegenheid eenige opmer
kingen te maken, die niet alleen het karakter van het
huidige „revolutionaire”-parlementairisme, maar ook
vo o r een deel de taktiek van de partij-chefs van de
C.P. gedurende den oorlog, duidelijk demonstreeren.
Deze redevoering licht een tip op van het gordijn,
w aarachter de leiders van de C.P. sinds jaren hun
imperialistische taktiek verborgen hebben gehouden.
De arbeiders mogen stemmen, de leiders zullen wel
bepaien weike politiek de juiste is. Sprekende over de
beteekenis van de duikboot in den modernen zeeoorlog,
zei de heer van Ravesteijn o . a . :
„dat de duikboot de Vereenigde Staten van Noord
«Amerika in den wereldoorlog heeft gesleept, en ge
d u r e n d e dien ooriog Engeiand aan den rand van den
„ondergang heeft gebracht, en dat door Amerikaansche
„hulp de duikboot is overw onnen en daarmede de
„w ereldoorlog door de tegenstanders van Duitschland
„is gewonnen*', enz.
Uit dit citaat blijkt duidelijk, dat de heeren parle
mentariërs van de C.P. indertijd, toen zij de schepen
diefstal van Amerika verdedigden en naarmate van
hun krachten ondei steunden. zeer goed wisten dat toen
aiieen door de deelname van Amerika aan den oorlog,
de Anglo-Amerikaansche wereldheerschappij kon worden
gered. De parlementariërs van de C.P. waren zich dus

kunnen doen, vermindert de waarde van zijn betoog
niet. Die w aarde zit voor ons in de niet uitgesproken
maar nochtans duidelijke co n clu sie:
De vakvereenigingen helpen TJ niet in den strijd
iegen het k a p ita lism e , m aar helpen het kapitalism e
in z ijn s tr ijd tegen TJ.

D e C ellen d e m a g o g ie v o o r den A. N. D. B.
„ N i m m e r z a l v a l s c h h e i d cn d e m a 
g o g i e h e t ( a ) m o r e e l e w a p e n k u n nen
zijn, w a a r m e d e d e p r o l e t a r i s c h e r e 
v o l u t i e kan w o r d e n g e w o n n e n . ”
R. L u x e m b u r g .

Gelijk het „Revolutionair Parlementarisme” een frase,
een verkapt reformisme, een leugenachtig-demagogisch
spel blijkt, zoo ontpopt zich, het z.g. cellen-revolutionarisme in de vakbeweging als een even erg, zoo niet
erger bedrog. W e krijgen langzamerhand een gevestig
de overtuiging, dat, w at wij vroeger in o n re Vlaamsche „Kommunistische Arbeider” vermoedden, inderdaad
een feit is. N.I., dat het heele spel van de Roode Vakver. Internationale een spel van veranderde personen
en cachetten (etiketten) is.
Afgescheiden van het algemeen absurde dezer cellen
theorie en praktijk voor de vakbeweging, is dat voor
de algemeene diamant industrie al een bijzonder bedrog.
C om m unistische diam antbew erkers kunnen geen
speciaai communistische taktiek in de A. N. D. B. rollege's voeren. W at zal een H. M. Polak— Lisser enz.
in de A. N. D. B. anders vuur ue diamantbewerkers
kunnen doen dan H. Poiak enz?
Zullen z i j de mijnen kunnen onteigenen?
Zullen z ij de diamant-industrie volgens M oskou’s
recept naar communistisch-kunnen regelen?
Zullen zij, eenmaal in de Bondsraad, zelfs dui ven
de leerling-regeüng afschaffen, die toch zeker van
communistisch standpunt gezien «mi-sociaal is?
Wij wiiien hier niet het specifiek economisch en
historisch karakter dezer nijverheid opnieuw bespreken*).
M aar de fraseologie van deze Revolutionaire Cellen
lieden heeft mij reeds lang gehinderd. Fraseologie in
beschuldigingen als de „Imperialistische neigingen en
tendenzen van de A. N. D' B ,” zooals deze menschen
verleden jaar in een manifest tegen die bond zeiden.
Ik beweer, en kan bewijzen, d at in de A. N. D. B.
geen andere algemeeno taktiek, in overeenstemming
met de geaardheid van dat bedrijf, mogelijk is. En de
meest revolutionaire praatjesmaker zal, eenmaal in hun
piaais, m e i anders kunnen of mogen doen — zoolang
de kap. m aatscha ppij en dus ook d a t bedrijf b e s ta a t!
K r a c h t e n s lid m
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anders dan tot reformisme gedoerad. En zeer zeker de
vakbew . in de diamant- industrie. Wil men haar be
kampen, dan is deze cellen-theorie en praktijk de
minst deugdelijke manier. Ja zij blijkt meer en meer
’t kenmerk te hebben, van opzettelijk een brug te slaan.
Een brug voor
schijnheilige a f tocht der m is lu k te Se I n t. om langs
de weg van de een heidsfront-politiek de geheele
revolutionaire beweging te Jikwideeren.
(* Z i e h i e r v o o r „ D e N i e u w e T i j d ”, a fl. ! J a a r g a n g 1921.

volkomen ervan bewust, dat zij door hun optreden
het Engelsche imperialisme dienden.
Deze verklaring van den heer v. Ravesteijn is een
zelfontmaskering. De partij-chefs van de C.P. hebben,
volkomen doorzieude w at het gevolg van deze taktiek
m oest zijn, in de kaart gespeeld van het EngelschAmerikaansche kapitaal, de gevaarlijkste wijl sterkste,
vijand van het proletariaat.
De taktiek van het „revolutionair” parlementarisme,
is in de huidige wereldsituatie een poging om door
middel van de parlementaire vertegenwoordigers, het
proletariaat aan de bourgeoisie vast te keienen. Het
is een taktiek die, in dit tijdperk, nu de proletarische
m a ssa ’s als actief strijdende groepen kunnen optreden,
dient hen weer te verlammen do o r hun het geloof aan
de beteekenis van de leiders en aan het democratisch
karakter van dc bourgeoisie en haar staatsorganen bij
te brengen. De actieve revolutionaire wil van het pro
letariaat en het geloof in eigen klassekracht, deze beide
groote factoren voor de revolutie, w o rdt het proleta
riaat er door ontnomen. De arbeiders worden gedoemd
tot de rol die zij tot dusver altijd vervuld hebben,
w erktuig te zijn in handen van de heerschers. Wie
thans tracht het proletariaat bij te brengen geiooft in
de bourgeoisie, di«j berooft het proletariaat van de beste
revolutionaire eigenschappen die het kan hebben, het
klassebewustzijn en de revolutionaire activiteit.
De heer van Ravesteijn heeft blijkbaar dit groote
gev aa r van het parlementarisme, dat het proletariaat
g aat gelooven in de «roeping” van de bourgeoisie als
heerschencle klasse, duidelijk willen demonstreeren.
Hij verkondigde in zijn interpellatie de stelling, dat „het
Nederlandsche volk” een soori roeping in de wereid
zou hebben te vervullen. Het geloof d at deze man heeft in de
bouigeofsie en haar idealen komt hierin typisch tot uiting.

De reus rekt zich.
In de bladen heeft men kunnen lezen, dat de boot
werkers in Rotterdam de moderne leiders niet wilden
laten spreken. Dit is een verheugend verschijnsel en
bewijst, dat er in de R’damsche haven voldoende revo
lutionairen zijn, die er voor zorgen kunnen dat deze
bedriegers en parasieten nergens meer aan het woord
komen als ze slechts willen, de arbeiders!
Of w as het alleen w aar een stem m ing? — Iets van
vonrbijgaande a a r d ? — G evolg van de circulaire der
scheepvaartvereenigingen? Het feit dat de vergadering
met onmiddellijk bedaarde, toen de misleiders de kui
ten namen, bewijst dat men nog niet bewust weet,
dat er op afbreken iets zal moeten volgen, iets posi
tiefs. m c u udu iiddi J e arbeiders uit dc
die op
het podium sprongen, moeten luisteren. Dan zou de
politie in de w anorde geen aanleiding tot ranselen
nebben gevonden. Men zou rustig hebben kunnen
discussieeren en de gevolgen van deze daad zouden
klaarder en duidelijker tot het bewustzijn gekomen zijn
Niettegenstaande dit te kort, heeft het R’damsche
haven-protetariaat iets bewezen. Het heeft bewezen,
d at de groote tijd der vakvereenigingen achter ons ligt,'
dat de leiders dit logge lichaam nog slcCmj» kunnen
redden door vernieuwde demagogie:
En ten slotte: dat de behoefte aan nieuwe orienteering,aan nieuwe organisatie ten halve bewust, ontvangen,
m aar nog ongeboren is.
Koestert de gedachte aan het n ie u w e ! Zoekt en
speurt in de ervaringen van deze tijd om u n e e n ! Gij
zult dan uit de verwarring en den chaos opduiken met
der. parel der Revolutionaire Bedrijfsorganisatie.
D a t is de tweede s te p !
Zooeven verschenen :

De Organisatie voor den klassenstrijd
van hei Proletariaat.
Zie blz. 4.
s ^ ¥ 6tiia8ia a 8i ö B s i s i ö a ï f l ^ «

De taak der bedrijfsorganisatie*
Met het artikel ,,De taak der Bedrijfsorganisatie”
voorkomende in „D e Komm. Arbeider” ,J Nob 7 kan ik
niet accoord gaan.
De scnrijver van dit artikel meent, dat wij een reeks
van jaren van contrarevolutie tegemoet gaan. In deze
jaren zullen de bedrijfsorganisaties als ze klein zijn,
vooral propagandavereenigingen zijn. Zijn ze groot!
dan zullen zij de ocgenblikkelijke belangen der arbeiders
verdedigen. M aar, zegt de schrijver, in het laatste ge
val zullen zij daarom niet een reformistisch karakter
krijgen en als vakvereeniging worden. W ant, wat naar
den vorm loonstrijd, strijd om kleine verbetering schijnt,
is in wezen een strijd om het bestaan zelf en door
dien strijd te strijden, zullen de bedrijfsorganisaties
„O ns lin d zou op elke internationale conferentie een
„rol , hebben kunnen spelen van beteekenis, door te
„werken in de richting van bestrijding van het mili„tairismo, van bevrijding van de geknechte volken, kort„om een anti-imperialistische rol” .
Iets verder noemt hij deze „anti-imperialistische rol”
nog „de hoogste rei die ons land zou kunnen spelen” .
Zeker dacht hij hier aan de gulden w oorden van
wijle koningin Sophia:

’t N e d e r l a n d s c h volk m o e t g r o o t zijn in
alles, w a a r i n e e n klein v o lk g r o o t k a n zijn.
W aarlijk als men het niet met eigen oogen zou lezen
zou het niet zijn te gelooven, dat hier aan het woord
is iemand, die zich nog steeds kom m unist noemt. Het
blijkt, dat de heeren in arbeidersbedrog en kapitaiistischpatriottlsche gezindheid niet voor de S.D.A.P. en de
andere burgerlijke partijen willen onderdoen.
De heeren willen, nu het naar de verkiezingen
toegaat „het Nederlandsche volk” blijkbaar laten zien.
d at zij het ^oo nauw niet meer nemen met den p ro 
letarischen klassenstrijd. Zij stellen tegenover het im
perialisme niet meer den proletarischen klassenstrijd,
maar de „roeping van het Nederlandsche volk” . O,
heerlijke nationaie eenheid! De kleine burgerij kan dus
met gerust geweten o p de heeren steunen, en de S.D.A.P.
weet thans duidelijk, trouw ens waarlijk niet voor het
eerst door deze burgerlijke redevoering, d at zij even
tueel op de heeren van de C.P. zal kunnen rekenen.
Deze redevoering is een van de vele uitingen van den
laatster, tijd, sinds de beruchte verraads-taktiek van
het eenheidsfront door hen gepropageerd wordt, van
het verlangen bij de leiders, om den w eg te banen
voor samenw erking met de bonzen van de S.D.A.P.
Deze trachten immers ook, evenals de heer v. Rave
steijn den arbeiders de dwaalleer bij te brengen, dat
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zich niet naast maar tegenover de vakvereenigingen
stellen.
Ik meen, dat door bovenstaande het ware karakter
van de bedrijfsorganisaties niet zuiver w ord t weerge
geven.
Laten wij aannemen dat wij werkelijk een tijdperk
van Kapitalistische heerschappij tegemoet gaan. Het
werkelooze deel van het proletariaat, en dit zal een
steeds grooter w ordend deel zijn, zal aan den honger
w o rd e n prijsgegeven. Het w erkende deel op een matelooze wijze worden uitgebuit. De vakvereenigingen
zullen zeker, zij het dan ook nood gedwongen, telkens
w eer actie moeten voeren, om hunne leden nog eenigermate te verzoenen met de nog heerschende productie
wijze. Wij weten dat eenige verbetering nooit het
resultaat deze aktie van de vakvereenigingen kan zijn.
7\\ zijn niet meer opgew assen tegen het uitstekend
internationaal georganiseerde kapitaal. Zij zijn te zwak
door hun structuur en door hun doel. Door hun s tru c 
tuur, om dat zij nog steeds naar beroepen organiseeren
en de ieidersdictatuurs huldigen, door liun doel, omdat
dit doel in de tegenwoordige fase van het kapitalisme
onmogelijk is n.l. een in deze maatschappij voor den
Proletarier dragelijk bestaan. Het kapitalisme kan slechts
blijven bestaan ten koste van de scherpste uitbuiting
der arbeidersklasse. Zoolang deze uus niet de macht
veroverd heeft, kan ze niet uit de ellende geraken, w ant
deze ellende is de voorw aarde voor het voortbestaan
van het kapitalisme.
Een bedrijfsorganisatie, zooals wij bedoelen, kan dus
aan het kapitaai nooit eisehen g a a n stellen voor hooger loon, korter arbeidstijd, arbeiderswetgeving, enz. Zij
kan dit niet, omdat zij weet, dat deze niet te verw e
zenlijken zijn. Door het stellen dezer eischen zal ze
verwarring stichten in de hoofden der arbeiders daar
hierdoor de illussie wordt gewekt, dat ook zonder de
revolutie voor hen nog verbetering te verkrijgen is.
En zijn de werkloozen er bij gebaat, wanneer een
bedrijfsorganisatie de strijd voor kleine verbeteringen
ter hand gaat nem en? In de verste verte niet. V o o rd e
wem ioozen is een dergelijke strijd geen strijd om het
bestaan zeif, maar voor dezen is, rnet hunne nog w er
kende klasse genooten alleen de strijd om de produc
tiemiddelen, de revolutie, de strijd om het bestaan.
Een Bedrijfsorganisatie welke reformistisch zou worden
kan nooit onze steun en sympathie hebben, moet integen
deel w orden uitgeworpen, moet ten scherpste bestreden
worden. Laten wij toch goed bedenken, dat onze
bedrijfsorganisaties alleen organen voor de revolutie
kunnen zijn. Zijn zij dit niet, dan hebben zij slechts de
naam met de door ons gepropageerde gemeen. Zeker
zullen wij B O. gaan kennen welke reformistisch zijn,
die slechts zijn w at een Dissel en andere N. A. S. be
stuurders willen. Deze willen de bestaande vakvereeni
gingen oinbouwen tot B. O., w at nergens anders op
neer komt, dan op samensmelting van groepsvereer.igen in ééne, het geheeie bedrijf omvattende vakvereeging. Bouw, doel en middelen zullen in niets verschillen
van de vakvereenigingen zooals wij die kennen. W a a r
dus op het gebied van B. O. toch al verwarring ge
noeg zal worden gesticht, moeten wij er steeds voor

zorgdragen, dat wij, juist door voortdurende opwekking
tot directen strijd om de macht, en niets anders, verhel
derend werken.
Tenslotte nog dit: In Duitschland. w aar onze partij
genooten met de B. O. reeds ervaring hebben opgedaan,
daar deze in het nauwste verband samenwerken met
de partij, is men reeds lang tot hetzelfde inzicht ge
komen.
In N o 1 van „Partij-Korrespondentz der K. A. P. D.
worden een reeds „Richtlinien over de taktiek van de
partij en de B. O. (Union) afgedrukt. In stelling IX, de
strijd in net afzonderlijke bedrijf, w ordt o. m. gezegd.
„Loonstakirfgen worden door de Union niet gevoerd.
Ook dan, wanneer de vakvereenigingen of de Be
drijfsraden een eventueele staking der arbeiders om
hooger loon trachten te verhinderen of te saboteeren,
mag de Union de leiding dezer staking niet overnemen.
De historische taak van een Union bestaat niet d a a r
in, voor betere loons- en arbeidsvoorw aarden binnen
het kapitalisme te zorgen, dus de oorspronkelijke taak
der vakvereenigingen voort te zetten, w aar deze te kort
schieten en in dezen zin de vakvereenigingen af te lossen,
maar ir. directe tegenstelling tot deze taak der vak 
vereenigingen, het proletariaat in het laatste, beslissende
stadium van zijn strijd als onderdrukte kiasse op den
directen w eg naar de verovering van de politieke macht
te voeren.”
Ten duidelijkste blijkt uit deze aanhaling, dat ook
onze Duitsche partijgenooten de strijd voor verbeterin
gen binnen het raam van het Kapitalisme nimmer als
de taak der B. O. kunnen opvatten.
In de aangehaalde stelling wordt dan verder gezegd,
dat, w anneer in een bedrijf toch een loor.staking uit
breekt, de leden der B. O. natuurlijk zich met de stakers

er buiten de arbeidersklasse om, nog anti-imperialis
tische groepen in „het Nederlandsche volk” gevonden
worden.
Het „Nederlandsche v olk ” kan deze anti-imperialis
tische „roeping” , die het volgens de heer v. Raveste?in
zou hebben, het best vervullen, door te werken in de
richting van bestrijding van het militairisme I Is het
niet of men die andere „socialistische” parlementariër,
Troelstra,. aan het w oord h o o rt? Openiijker hadden de
heeren niet kunnen aantoonen, hoe zij, om met de
heeren van het gele I.V.V., en van de S.D.A.P., die
immers ook willen gaan „in de richting van bestrijding
van het militairisme” , te kunnen samengaan, alle draden
die hen nog inet de revolutie verbonden, bereid zijn
door te snijden. Zij 7ijn bereid het proletariaat te ver
raden, om hun macht grooter te kunnen maken. Hei
parlementairisme, dit blijkt uit deze redevoering in ieder
geval duidelijk, voert niet alleen tot het moeras, het
is het moeras zelf. Wij w aarschuw en de Nederlandsche
arbeiders er voor, zich niet door dwaallichten als de
heer v. Ravesteijn te laten misleiden, als zij niet in
het m oeras van verburgerlijking en klasseverraad willen
verstikken.
D at de heeren C. P.-parlementariërs geen andere
bedoelingen hebben, dan eigen macht vergrooten en
dat zij om dit doel te bereiken niet aarzelen de arbei
ders in alle opzichten te bedriegen, uiijkt o.a. uit het
feit dat v. R. het noodig von d er op te wijzen, dat
naar zijn meening, „de kans op oorlog door deze con
ferentie (van W ash in g to n )‘eer toe dan atgenomen is” .
Dit is een leugen, die den laatsten tijd door de leiders
van de C. P. meer w ordt verspreid. De wraarheid is
echter, dat er geen reden is om aan te nemen, dat de
Bourgeoisie thans reeds er aan kan denken opnieuw
oorlog te voeren. Het kapitaal moet zich internationaal

eerst weer sterk gemaakt hebben, alvorens het aan
zulk een avontuur kan gaan denken. Het proletariaat
moet eerst met alle mogelijke middelen onderdrukt
worden. Een van die middelen is o.a. het bedrog door
middel van het parlementarisme. Het proletariaat is
machtig in aantal cn economische beteekenis, het is
zw ak aan inzicht, en aan revolutionaire activiteit en
aan klassezelfstandigheid. W ie mede helpt het proleta
riaat, door middel van valsche voorstellingen te bedriegen,
verricht daarmede het werk, d at de bourgeoisie thans
noodig heeft om het proletariaat te maken een gewillig
werktuig in de handen van het imperialisme. De heer
v. Ravesteijn en zijn vrienden hebben de leugen van
den naderenden oorlog noodig, om de arbeiders er van
te overtuigen dat zij op de C. P. parlementariërs moeten
stemmen, die immers in het parlement voor hen zullen
werken in de richting van bestrijding van het militai
risme. Deze taktiek van de partij-chefs van de C. P.,
verzw akt de zelfstandigheid van het proletariaat, door
het geloof in het parlem entarism e en in de burgerlijke
democratie te versterken. Het is dus een onverhulde
contra-Revolutionaire taktiek. Duidelijk blijkt dit ook
nog uit datgene w at de heer v. Ravestein opmerkte
over Rusland en de a.s. conferentie van Genua. Hij
trachtte de voorstelling te wekken, dat uit het feit dat
Rusland aan deze conferentie van het Europeesche kapi
taal mede mag doen, zou blijken dat Rusland, het kom 
munistische Rusland wel te verstaan, sterker zou zijn
geworden dan ooit. Deze brutale historie-vervalsching
bevordert ook weer, w at de politieke leiders van de
bourgeoisie thans juist willen, n.l. een volkomen valsche
voorstelling van zaken omtrent de positie van Rusland
bij de arbeiders. De bourgeoisie wii dit bedrog, uin <ie
arbeiders thans af te houden van de waarheid, dat
Rusland thans steeds meer w o rd t een instrument in
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De Algemeene Arbeidersbond
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solidair moeten toonen, maar tegelijkertijd met alle
macht moeten trachten hunne makkers liet inzicht bij
te brengen, dat da loonstaking moet worden omgezet
in een directen strijd om de macht. Eerst nadat dit g e 
lukt is, wanneer de meerderheid der stakers dus hier
voor gew onnen is, mag de leiding van de staking
door het, — door de B. O. in het leven geroepen en
door dc gezamenlijke arbeiders in het bedrijf gekozen
— comité van actie, w orden overgenom en.
Ziedaar dus, in ’t kort de taak der B. O.
Het proletaiiaat voeren naar de macht.
Dit doen op Je snelste, mee 3t verhelderende wijze.
Nimmer echter zich o p zijpaden begeven, aan her
vormingspolitiek g aan doen. ’t Zij dan naast of tegen
over de vakvereenigingen.
( * H o e w e l dit s t u k g e t e e k e n d w a s , z u ll e n w e o o k h ie r d e
o n a e r t e e k e n i n g n iet p l a a t s e n . W e m e e n e n , d a t h et v o o r o n z e
z a a k a l l e e n v a n b e l a n g i s w a t e r g e z e g d w o r d t . E n n iet
w i e h e t z e g t . D e partij z a i o p o n s a.s. c o n g r e s in d e z e
z a a k s t e l l i n g m o e t e n n e m e n . R ed .

VERBETERING.
In onze laatste brochure „ D e S o w j e t - R è g e e r i n g
c n d e 3 e I n t. o p s l e e p t o u w d e r I n t . b o u r 
g e o i s i e " staat een hinderlijke fout. O p blz. 3 de 7e
regel van boven staat: hun kracht is niet toereikend
. . . enz.
Dit moet zijn: h un k r a c h t is s l e c h t s to ereik e r d . . . enz.

Uit d e V a k o rg a n is a tie ?
N aar aanleiding van de door afd. Rotterdam aan de
orde gestelde vraag, n.l.: „uit de vakorganisatie” het
volgende.
Het zal natuurlijk de bedoeling zijn tegenover de
reformistische vakbeweging te stellen de revolutionaire
bedrijfsorganisatie 1).
Het zal natuurlijk zeer de vraag zijn of het tot stand
brengen van een bedrijfsorganisatie, in den geest der
K.A.P., in ons land mogelijk isT Voor sommige bedrij
ven zal misschien de mogelijkheid bestaan er een op
te richten, w aarna nog blijken moet of zoo’n kunst
matig tot stand gekomen beweging genoeg levenskracht
bezit, om niet na korten tijd gedoem d te zijn een na
tuurlijken dood te sterv cn.
leder, die in de vakbeweging, met de arbeiders in
nauw contact komt, weet, dat de mentaliteit van het
overgroote deel der arbeiders nog heel w at te wenschen
overlaat. Het is niet een gevolg van revolutionair b e 
wustzijn, dat het ledental der verschillende vakcentrales
den laatsten tijd met duizenden is teruggeloopen; ook
niet, dat de vakbew eging als afrtydorganisatie niet
beantw oordt aan de eischen der sterk geconcentreerde
kapitalistische maatschappijvorm, maar veeleer zijn de
motieven voor het zich terugtrekken uit de vakbew e
ging van duizenden proletariërs te zoeken in de laks
heid en neerslachtigheid eendeels en in de meerdere
verburgerlijking anderdeels van groote groepen van het
proletariaat.
Wij moeten, oin tot een zuivere beoordeeling omtrent
onze verhouding tot ue vakbew eging tc kunnen komen,
niet beginnen met beweringen te doen, die in strijd
zijn met de werkelijkheid.
Dat dc vakbew eging stervende is, moge soms lijken,
doordat het ledental, in een tijdperk van neerslachtig
heid in óe geheele arbeidersbeweging, achteruitgaande
is; inderdaad is de vakbew egingsgeest, d.w.z. het
vertrouwen in de vakbew eging als verzekeringsbank
tegen het al tc zeer omlaag drukken der levensvoor
w aard en door het kapitalisme, n ie t geschokt maar
meer dan ooit vaardig gew orden over aanzienlijke groe
pen arbeiders. Dit moge voor ons, revolutionaire arbei
ders] beroerd zijn te constateeren, maar een feit is het.
De feiten en niet de wenschen moeten de grondslagen
zijn van onze gedachten en daden.
Aan de hand van de maatschappelijke ontwikkeling
— vooral na den oorlog — is het ook zeer goed te
begrijpen, dat het toch al niet revolutionaire proletari
aat van Nederland in zijn reformistische opvattingen
gesterkt is gew orden.
handen van het wereldkapitaal. Het proletariaat moet
in den w aan worden gebracht, dat Rusland een macht
is gelijkwaardig aan die van het kapitaal. De proleta
rische revolutie mo(;t door de knechting van Rusland
gebroken worden, daarom wil de bourgeoisie, dat het
proletariaat deze knechting niet klaar zal zien. Het
kapitaal wil zich door middel van Rusland herstellen.
Dit is thans de werkelijke politiek van de leidende
kapitaalsmachten. De partij-chefs van de C. P. begun
stigen deze politiek van het kapitaal, doordat zij mede
helpen de voorstelling te wekken, dat uit de „erken
ning” van R jsland, de groeiende Invloed van het kom 
munisme zou blijken. Er blijkt echter slechts uit, dat
de proletarische revolutie thans reeds zoover is terug
gedrongen, dat de bourgeoisie er aan kan gaan denken
met de vertegenwoordigers van Rusland te onderhan
delen. Deze onderhandelingen zijn echter een verster
king van het kapitaal. Rusland moei niet alleen dienen,
om het kapitalisme weer economisch o p te bouwen,
het moet vooral ook dienen om politiek het proletari
aat weer aan de bourgeoisie te ketenen. De arbeiders
klasse moet voor deze intrige van de bourgeoisie en
haar knechten, de door de arbeiders verkozen leiders,
telkens weer gew aarschuw d w orden. Alleen klaar in
zicht in de werkelijke politieke verhoudingen en in de
bedoelingen van de bourgeoisie, kunnen het proletariaat
en de revolutie redden. Het bedrog van de geslepen
politiek van de bourgeoisie, die daarin gesteund w ordt
door politieke potsenm akers als de heer van Ra
vesteijn en zijn vrienden, moet ontmaskerd worden.
Door de ontmaskering van deze parlementaire bedriegers
zai hei proletariaat ir. zijn klassebewustzijn en zelf
standigheid worden versterkt'
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Ie J a a rg a n g .
D« economische democratie is na den ooriog p a 3
met v o lk energie door de werkgevers in het g ioot be
drijf (haven- en transportbedrijf, spoorwegen) tot ontplooiïng gebracht. Met medewerking van dc vakvereenigingsbonzen is het proletariaat gevangen in het
net van het economisch parlement. Hier en daar begint
zich ook dit arbeidersvijandelijk instituut al te ontm as
keren als een middel voor de werkgevers om de arbei
ders van den strijd — de zef/actie — af te houden,
maar over ’t geheel kunnen we zeggen, dat de arbei
ders niet alleen politiek, maar evenzeei economisch
verparlementiseerd zijn.
Het kan voor een met revolutionair sentiment be
zielde K.A.P.er aanlokkelijk zijn de vakbeweging, die
zich a.h.w . bij dit parlementarisme aangepast heeft,
vaaiwei ie zeggen, maar het moet toch voor ons in
de eerste plaats de vraag zijn, of hierdoor de taktiek
gevolgd wordt, waarbij de propaganpa voor onze be
ginselen, dus voor de revolutionaire zelfactie, het meest
gebaat is. En dit lijkt ons nu juist n ie t zoo.
Het is — zooals dezer dagen door een mijner partij
genooten zoo juist w erd opgem erkt — voor ons zeer
gemakkelijk direct een aantal van onze vakorganisatiegenooten te „overtuigen” van het contrarevolutionaire
karakter der vakbew eging en deze uit de vakorgani
satie te praten. Deze menschen zullen echter onze a rg u 
menten aanvatten met de bedoeling om zich te ont
trekken aan de hooge contributies, zonder ook maar
iets voor een bedrijfsorganisatie te voelen. Het is onnoodig en verkeerd deze menschen aldus in de gele
genheid te stellen onder een revolutionaire leuze hun
egoisme bot te vieren.
W aa r wij nu nog als kameraden in de vakbeweging
gehoord w orden en dus invloed kunnen uitoefenen op
do geestesgesteldheid van onze kameraden in het bedrijf,
zou men spoedig, indien wij buiten de vakbeweging
stonden, ons uitmaken voor klaploopers. Dit zou op
zichzelf niet zoo erg zijn ais het feit, dat al onze pro
paganda voor doove-mans-ooren te loor zou gaan.
De motie Rotterdam lijkt ons ontijdig en in verband
met de tegenwoordige situatie in de arbeidersbeweging
verkeerd.
i ) r ie t z a i natuurlijk m o e t e n b lijk e n o f e e n uit d e n g r o n d
g e s t a m p t e b e d r i j f s o r g a n i s a t i e r e v o l u t i o n a i r k a n zijn. D . w . z .
in d e p rak tijk!

Een anarchist geslacht.
De Tribune hseft 16 Februari den anarchist D e Ligt
ter slachtbank geleid. M aar o w o n d er! evenals bij
vader Abraham is het slachtoffer onder haar handen
in een schaap veranderd. Jehovali verricht trouw ens
vaak van die wonderen voor deze patriarchen van het
proletariaat. Bijna altijd zwaaien zij hun zwaarden en
drillen zij hun lansen niet tegen den werkelijken vijand,
het kapitaal, m aar als Don Quichot tegen windmolens
en schapen, de onschuldige Arbeidersklasse.
D e Ligt heeft een stuk geschreven over de „Anti
revolutionaire praktijken der Sowjet-regeering” . D aarover
ziln reeds dozijnen artikelen geschreven deels door de
bourgeoisie-pers, deels door de eenige revolutionaire
arbeidersbladen in de w e r e ld : de Kommunistische
Arbeiderzeitung, T h e W orkers Dreadnought en De
Kommunistische Arbeider. Al deze bladen behandelen
dezelfde fe ite n : de bourgeoisiebladen met instemming,
om aan de nog huiverige kapitalisten aan te toonen
dat de bolsjewiki in Rusland nog zoo kw aad niet zijn,
dat er best aan hun verdiend kan worden. De ge
noemde revolutionaire arbeidersbladen wijzen
op die
feiten om het proletariaat te laten zien dat Moskou
en de daar gedreven Derde Internationale reeds lang
niet meer de zaak van de Europeesche revolutie dienen.
O p de meeste van die artikelen antwoordt de pers
van de Derde Internationale niet. Zii heeft order van
M oskou om de arbeiders dom te houden, om de K. A.
P. D. en de K. A. P. N. dood te zwijgen. M aar nu
heen De Ligt iets gezegd, dat de dictatortjes der C. P.
in Nederland doet schuimbekken nl. „In Rusiand zijn
de revolutionairen uiteraard diegenen die linkscher staan
dan het huidige
regiem” . Dat kon letterlijk op de
Hollandsche C.P. toegepast worden ! Die De Ligt moest
afgem aakt worden ! M aar hij is springlevend, in plaats
van zijn aantijgingen, zijn feiten werden enkele ieuzen
der anarchisten bij de haren genomen en een nieuwe
leuze vet gedrukt.
„Tegen aile regeering” zijn de anarchisten. Wij
kommunistische arbeiders zijn dat ook. Wij werken
eiken dag, elk uur ervoor om alle regeering overbodig
te m?ken. D aartoe wiiien wij de arbeidersklasse zelf
bew ust maken ; uan kan zij zich zelf bevrijden; dan
kan ze door de dictatuur van het proletariaat de pro
ductie om de w inst en der» privaateigendom uitroeien;
Dan kan zich een nieuwe, gezonde samenleving ont
wikkelen, waarin alle menschen mensch zullen zijn,
w aarin alle persoonlijkheid tot vollen wasdom zal
kunnen uitgroeien zonder een andere in verdrukking
te brengen. Helaas is het w aar dat wij aan het eind
van een langen weg van strijd en opoffering zien, w at
vele anarchisten wel heel dichtbij wanen.
De leuze echter „W ie tegen dc Sowjet-regeering is.
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is contra-revolutianair” , die de C .P . als pauselijken
tegen de W ereldoorlog!” dat is hun leuze.
banbliksem hanteert, verwerpen wij beslist. Wij zijn
De C.P. in Nederland zit in de modder; m aar nog
tegen de Sowjet-regeering, omdat die regeering volgens
vee! dieper zit de Duitsche K.P. erin. Vandaar dat ze
Lenin er een is van arbeiders cn boeren. Voor koTt daar veel fraaier dingen ontdekken, opportunistische
lazen we — ir. de burgerpers — dat Bucharin en de smeerlapperijen, die door M oskou graag overgenomen
meerderheid van het Russische journalistencongres en aangedikt worden.
vond d at de Sovjet-regeering er een van de arbciderè
De leuze van het Eenheidsfront is „Made in G erm any” ,
A .J & J L
moest zijn . Beide partijen hebben gelijk, maar Lenin
door de K.P.D., de ondergaande partij, die in een jaar
staat op het terrein van de werkelijkheid. D*j sovjêtvan 450.000 tot 160.000 leden terugliep. Deze partij,
regeerinq is van de boeren en misschien nog een
O rgaan
de parlementaire die niet eens meer als fractie (15 leden)
heel klein beetje van de arbriders. De boeren zijn
in den Rijksdag geldt, stelde 21 December 1921 aan
zeker 80 pCt. van ’t Roode Leger; zij hebben den
M oskou voor een gemeenschappelijke „actie” mogelijk
R E»* A C T IK :
A b o n n e m e n t s p r i j s f 1.50
vrijen binnenlandschen handel afgedwongen en zullen
te maken van de Derde Internationale, met de Tw eeue
d i t
b l a d v e r s c h i j n t o m
d r
T r a n s v a a l K a d e 105huis A m s t e r d a m
ook den buitenlandschen we! krijgen dezen zomer.
p e r Halfjaar.
(Londen) en de T w ee en-Halfde (W eenen) van de
A D M IN IS T R A T IE t
Onlangs had in Moskou de eerste staking weer plaats:
14 D A G E N .
Roode Vakvereenigings-Internationale en de „G ele” van
Losse N umm ers . . 5 Cent
T r a n s v a a l K a d e lGf)huls A m s t e r d a m
de politie stond aan ue zijde van den w erkgever en
Amsterdam. De grondslagen vanuit voorgestelde „Een
wilde op de arbeiders schieten Het zullen wei boeren
heidsfront” hoeven we niet eens te bespreken. Een
zijn geweest net als de meerderheid van het Roode Leger.
nog een lijd bleven, aan cellen-taktiek zouden doen,
juist, om in de vakbeweging te blijven. Zoodra v/o
feit ij» dat M oskou n o g verder wilde gaan: Zinovief
Tegen deze boeren regeering trekken we te velde.
is ongegrond. W ant wij willen werkelijk de vernieti zooveel met de vakvereenigingen verschillen, dat w t
heeft namens het Executief Comitee van de ComVooral omdat ze zich nog proletarisch-communistisch
hun vernietiging nastreven, is er geen factor meer, die
mintern” aan de K.P.D. laten weten, dat communisten
Een van de duidelijkste bewijzen, dat de derde Int. ging der vakvereeniging; de cellenbouwers der derde
noemt en omdat haar zoogenaamde communistische
Internationale
haar
behoud.
ons te zamen bindt. Blijven w e er toch in, om daar
en de Russische Regeering de Europeesche revolutie
zoo mogelijk ministerszetels in socialistische regeeringen
Internationale verwarring brengt in de hoofden van
VI.
De
vraag
:
voorloopig
nog
in
de
vakvereeniging
die
vernietiging te propageeren, dan is dit de beste
moeten aannemen. Hoe jammer dat deze communisten
Viiet willen, is geleverd door Radek’s houding bij de
het proletariaat. Wij zijn tegen de sovjet-regcering om
of
er
uit
(hetzij
bij
N.V.V.
of
N.A.S,)
komt
in
eenigsmethode,
om niemand naar ons te doen luisteren. En
regeeringscrisis in Duitschland, die na de s p o o rw e g 
wel niet spoedig deze kans zullen krijgen! Er is geen
dezelfde redenen als Alexandra Kollontai en de Rus
zins
ander
licht,
nu
men
daar
(zij
het
niet
in
werke
dergelsjke
taktiek wordt door de arbeiders als nietbeter middel om de misleiders der arbeidersklasse te
staking w as ontstaan.
sische arbeidersoppositie, omdat zij de arbeidersklasse
lijk
revolutionairen
zin)
bedrijfsorganisatie
bespreekt
en
moreeï
gevoeld,
als onkameraadschappelijk. Dus net
De kommunisten wilden de Rijkskanselier Wirth
ontmaskeren, d a n d o o ra e in d e re g e e r in g e e n e r burgerlijke
uit de revolutie heeft teruggedrongen, omdat wij link maatschappij te zien optreden. W elke arbeider gelooft
zegt
te
willen.
als
de
cellentaktiek.
Staan we buiten die organisaties,
doen vallen, om dan een Arbeiders-Regeering met
scher staan.
De
vraag
is
nu,
moeten
wij,
zoolang
men
daar
nog
dati
krijgen
we
een
veel
beter oor. Daarbij komt nog,
Scheideniann, Noske, Hilferding enz. te vormen. Dat
nog, na w at hij in Zweden, Duitschland en België
W aaro m is Duys tegen de Sovjet-regeering ? O m dat
niet
met
de
daad
heeft
getoond,
dat
deze
bedrijfs
dat
het
resultaat
van
ie
betoog over de contra-revoeer. dergelijke regeering de overwinning der reactie zou
gezien heeft, dat een socialistisch minister iets anders
de sociaaldemocraten, als knechtjes en handlangers van
organisaties
slechts
verkapte
vakvereenigingen
zijn,
lutionaire rol van de vakbeweging bijna tot nul wordt
beteekenen en de bloedige nederlaag der kommunisten
kan zijn clan een handlanger der kapitalisten, een hand
de bourgeoisie, als luitjes die van niets tot iets zijn
daar niet voor de werkelijk revolutionaire organisatie
teruggebracht, door je aanwezigheid in die organisaties.
langer die nog v erw aander dan anders trapt op de
(als in Hongarije) is duidelijk.
gekomen, natuurlijk bekrompener en stommer zijn dan
W e meenen daarom, dat ’t langer blijven in de v ak
Datpsoort van Eenheidsfront is valsch en leidt niet haar doel, haar middelen, haar taktiek, propaganda
arbeiders? Wellicht zullen we het binnenkort ook in
hun meesters de grootkapitalisten. De grootkapitalisten
maken ?
beweging niet bevorderlijk is aan de propaganda voor
Nederland zien en W ijnkoop heeft alvast zich ter be liM f iT i revolutie.
van Amerika, Engeland en Duitschland hebben het
VII. In tijden, dat de revolutie nog niet is uitge
de revolutionaire B.O. W e meenen daarom, dat de rol
Maar, hoe valsch ook, het w as toch tot zekere
schikking van Troelstra gesteld voor het geval deze
revolutionaire verleden van de Sowjet-regeering al uit minister wordt. Het Eenheidsfront immers! Loyale samen
broken,
is
de
hoofdtaak
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3e Internationale en van den Uitvoerenden Raad van
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de stembus het kapitaal deed v erd w ijn e n ! Toen die
lutie.
dit in de vakbeweging dezelfde werking oefenen
schot in den buik zal het proletariaat een menschendeed.
bolsjewieken zoo maar de constituante o n tb o n d e n ! En
Zij vormen met de K.A.P., na de revolutie, den
bij ons uittreden daar. Het w erkt dadelijk verhelderend.
Radek heett daarmee een revolutionairen strijd ver
leven lang rondloopen indien het eenheidsfront, d.w.z. de
in Brest-Litowsk zich terugtrokken uit den heiligen
Uitvoerenden Raad van den Soviet-Staat.
Natuurlijk iaten we het niet bij uittreden. Maar we
hinderd.
eensgezindheid van alle ai beidersverraders bereikt wordt.
oorlog voor democratie en vrijheid!
ontwikkelen een intense propaganda, om de vakbew e
Maar makkelijk zal het niet g aan met dit Eenheids
W ie zulk soort tegenstanders van Sowjet-Rusland
ging te nekken. En zooals gezegd, daarvan verwachten
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verw art met revolutionaire arbeiders, zal telkens voor
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doen.
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W ordi de vakbeweging aldus verzwakt, toch meen en
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T w eede Internationale er van bijkomt. M aar juist die I handel, en dus hongersnood in Rusland.
hoogst belangrijke beslissing. Zullen we de propaganda
we, dat dit geenszins een verzwakking der machtsforde arbeiders wel niet te veel vertrouwen on de voer- * oude sociaal patriottisshe partijen willen niets te doen
voor de Bedrijfs Organisatie (B. O.) ook in de vak rnatie van ’t proletariaat tegenover het kapitalisme is.
lichting van dergelijke onverantwoordelijke hoogeprieshebben met die rumoerige arbeiders, met het proleta
Nu is het door de K.P. van Duitschland ontkend,
vereeniging blijven voeren ? Of zuiien we uittreden en
Integendeel!
ters. Niet lang geleden sprak er zoo een te Enschede, riaat. Kameraden, die sociaaldemocraten zijn een nieuwe
,d a t Radek dit gedaan heeft. M aar wie de Rote Fahnede arbeiders opvorderen ons voorbeeld te volgen ?
De voortdurende aanvallen van de bourgeoisie op
nl. Mevr. Holst. In het debat maakte een K.A.P.-lid stand geworden;zij zijn de nieuwe vierde stand, en wij
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haar er opmerkzaam op, dat de K. A. P. de verkie dalen af tot vijfde stand. Zij, de partijen van ambte
■een erkenning is. Radek heeft nl. volgens de R.F. tot positieve bedoeling. Negatief w at betreft de verzwak houdelijk tot verzet. Georganiseerd of n i e t ! Gaan niet
zingen niet zou negeeren, integendeel in alle ver- naartjes, onderwijzers, arbeidersburocraten, kleine bazen,
Breidscheidt "gezegd, dat hij W irth alleen moest laten
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Arbeiders-Regeering wilden en als het omverwerpen
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ben wel geleerd, dat ook de ongeorganiseerden van
te maken. Mevr. Holst verklaarde dit niet gtiwetcn te
De beroemde C unow heeft 't voor Duitschland reeds
van het ministerie W irth geen bluf was.
gelijke kans van slagen. Het uittreden heeft meer kans
staken weten. En deze stakingen hebben ook geleerd,
hebben en het deed haar plezier het te hooren.
eenige malen gezegd in „D ie Neue Zeit” , het weten
Daar Radek nu heel goed wist, dat de O nafhanke
in vervulling te gaan dan de vorming der B.O. De dat ’t opheffen van stakingen niet in de eerste plaats
Welnu, als men zoo weinig van de ideeën zijner schappelijke orgaan der Duitsche meerderheidssocialisten
lijken geen Arbeiders-Regeering willen, beteekende zijn vraag is n u : Mogen we aansporen tot a fb r a a k der
van de ongeorganiseerden kwam. M aar wel van den
medearbeiders afweet, mag men toch eerst wel eens
Nog onlangs w as er sprake van, dat de Onafhankelij
raad niets anders dan het ministerie W irth te behouden.
oude org. zonder er dadelijk iets anders tegenover kant van de vakvereenigingsleiders.
onderzoeken voor men hen aanvalt. En als zoo de ken bij de Duitsche S.D.P. zouden komen; maar C unow
De Russische Regeering en de derde Internationale
te stellen f W a n t dit zal stellig gebeuren. W ant we
De m assa’s worden ondanks de vakvereenigingen,
voorlichters zijn, moeten de arbeiders zeker zelf onder
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organisaties aan een scherpe kritiek onderwerpen. De niet. Hoe meer arbeiders niet onder de geestelijke ban
D at is de eerste stap o p de w eg der bevriiding.
De Nederlandsche S.D.A.P. is een even „fatsoenlijke”
Maar hoevelen willen er z ie n ?
fouten dier organisaties leven reeds in de hoofden van
van de leiders staan, die vreezen de macht over een
kleinburgerlijke partij als de Duitsche. Als z e m a g „ r e duizenden. Dat ze van organen van de massa, dat
beweging te vei liezen, hoe gunstiger de factoren voor
geeren” voor het grootkapitaal heeft ze aan de arbei
organen over de massa zijn gegroeid, dat ze den strijd
massale actie.
ders geen verlof te vragen, evenmin als aan de C.P.
tegen de neerdrukkende strekking van het kapitalisme
Tegelijk w ordt in deze acties de grondslag voor de
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niet meer kunnen voeren, dat de vakorganisaties on B.O. en de Raden gelegd. W a n t de m assa’s voelen in
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I. Het vraagstuk w at de bedrijfsorganisatie doen
geen nieuwe oorlogen kan beginnen, zoolang het niet
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