productief werk, of naar dc sociaal-democraten. dio
een .redelijk” ioon voor U eischen. Wij willen, dat
gij in opstand komt tegen de ganeche burgerlijke we
reld, dat gij IJ begrijpt van alle kleinburgerlijke ideo
logie, dat gij uwe illusies overboord gooit en als liet
eenige doel in het oog v a t : de onteigening der kapi
talisten. Indir.n uii vandaag uen dag niet kan, omdat
gij nog te zwak, nog te weinig in aantal zijt, geefi
dan daarom nog den moed niet op, maar hamer het
in de hoofden «wer kameraden, dat hun niets anders
overblijft dan de revolutie of den ondergang.
Nu weten wij wel, dat de oude leiders al gereed
staan met hun zoogenaamde critiek en ons zullen
trachten te isoleeren, dit wii zeggen zuilen trachten
ons aheen te laten staan, zooai; zij destijds deden
ten opzichte van het luude leger in hei Roergebied.
Trouwens zij doen dit reeds, dag aan dag, in hun
kranten en in huishoudelijke vergaderingen. En indien
dit dan aan hen gelukt, zullen zij de arbeiders spottend
op ons wijzen, zeggende: „Zie de Gideonsbende, die
denken zoo het kapitaal te kunnen overwinnen; blijft
rustig in de vakvereenigingen en stem bij de verkie
zingen op ons. Laat de sectariörs maar alleen staan.”
Dit is zoo de tactiek. M aar wij willen het den arbei
ders nogmaals zeggen, tot vervelens toe, dat zij nooit
uit het kapitalisme zullen komen, integendeel cr steeds
verder in zullen wegzinken, indien zij nog langer naar
die kleine burgers luisteren. Met frases, leuzen, zooals
die van het zoogenaamde „Eenheidsfront” kunnen de
arbeiders zich niet bevrijden Zij zuilen zich in de be
drijven tot revolutionaire bedrijfsorganisaties aaneen
moeten sluiten en die door stage propaganda moeten
uitbreiden. Zij zullen zich niet langer moeten organi
seeren terwille van de ziekepotten, ondersteunings
kassen, en dergelijke kleinburgerlijke rompslomp neer,
maar terwille var. de revolutie zelf, voor de overname
van uc productie.
Dit is de eenige, de juiste weg. Wij moeien uns
niet verschuilen achter de laffe uitvluchten, zooals
„zoover zijn we nog niet o f : daar zijn de menschen
nog niet rijp voor” .

Gij k u n t het, indimi gij h e t wilt.

INGEZONDEN.
W e c s t Revolutionair, do ch o ok
M ensch!
Het trof mij bij iedore nieuwe uitgave van „De
Kommunistische Arbeider” opnieuw, dat met geen
ieiter door redactie of een of ander inzender wordt
aangespoord om te steunen voor de noodlijdenden in
Rusland.
Ik heb mij afgevraagd, wat hiervan de oorzaak kan
zijn, en hoewel ik het dacht, dorst ik zulks toch niet
uitspreken. Omdat de K.A.P. het in geenen deele meer
eene ie met leiding en taktiek der C.P. (haar goed
recht overigens) onthoudt zij zich van propoganda tot
steun aan een hongerend volk.
Indien het juist is, dat de K.A.P. om voornoemde
redenen zich onttrekt aan haar menschenplicht (en ik
heb geen reden om aan te nemen dat andere cirijfveeren Ue oorzaak zouden zijn) dan begaat hier m.i. de
K.A.P. een meer dan schromelijke fout. Het getuigt
van het specifiek (in revolutionaire kringen zoo vaak
besproken) Holiandsch sectarisme, indien zij zich moed
willig onthoudt van een steunactie ten bate van de
millioenen slachtoffers in Rusland.
Het getuigt van kortzichtig, verregaand partij-fanatisme, van „upper-dutch” kleinzieligheid, van een bur
gerlijke moraal en een reactionaire, contra-revolutionaire
denk- en handelwijze in den ergsten graad.
Nogmaals, indien het w aar is. dat de K.A.P. de
steunactie voor Rusland saboteert op grond van mo
tieven boven omschreven, op grond van hel feit dat,
naar het oordeel der K.A.P., de Sovjet Regeering de
arbeidersmassa aan de Internationale bourgeoisie over
levert, dan getuigt zuiks slechts van een zoo burger
lijk denken, dat alle woorden hieraa» besteed, nutteloos
zijn; slechts de praktijken van een van Karnebeek
kunnen hierbij worden vergeleken. Doch ik kan mij
hebben v e rg is t; het kan zijn, dat de K.A.P. slechts
door niet moedwillige, doch dan ook te qualificeeren
verzuim, naliet mede te werken aan de redding van
een ondergaand volk.
En ik vraag hier: „Heeft ieder revolutionair, lid van
de K.A.P. het voor zich zelf uitgemaakt, dat zijn of
haar steun overbodig, ja schadelijk is, ter redding
dier millioenen ?
Het kan niet zijn, dat Kommunistische Arbeiders,
wier willen en daden niet van boven wordt gedecre
teerd, doch door henzelf wordt bepaald door hun
richting zich onttrekken aar. hun boofr-mensehelijke
plicht 1
Genooten der K .A .P .! Kent Uw menscfcelijke p lich t!
Steunt veel en vaak vuor ue noodlijdende bevolking
in Sovjéi Rusland S
[. W. NUGTEREN.

Bovenstaand ingezonden stuk van een niet K.A.P.-iiu
nam de redactie op, omdat er blijkbaar nog revolu
tionairen zijn die ir de kwestie van steun-Rusland
geen revolutionair standpunt hebben. Wij moeten den
inzender erop wijzen dat deze kwestie er geen is voor
de leden der K.A.P.N. op conferenties en op ons eerste
Congres in ü ctob er i y 2 i is er zoo goed als met over
gesproken. Die erover spraken of schreven, verklaarden
zich tegen steun «n geld, , enz. Wij verwijzen den in
zender naar die positieve uitspraken inzake steun b.v.
Ant. Pannekoek „Hulpactie en klassestrijd (Nieuwe
Tijd, 5 Sept. 1921), „De Kommunist” (uitgave der
Afd. Enschede no. 1 en 2) «De Kommunistische Ar
beider- (Liefdadigheid of Hulp ?) no. 4.
De inzender zal misschien denken dat dit uitlatingen
van „kopstukken” zijn, doch wij kunnen hem verzeke
ren dat in de afdeelingen de arbeiders in hun bijnatotaliteit tegen de steunbeweging waren. En dit is geen
p a r t »/-fanatisme of „oer-Hollandsche” kleinzieligheid :
't is fcJcwie-fanatisme en proletarisch gevoe;. Een wer
kelijk k lassest: ijder werkt niet samen met de bourge
oisie noch in den oorlog ncch in de humanitaire aar-J
digheden. Een proletariër is -'en mensch maar geen:
sentiinenteele tante die polsmofjes breit voor soldaten!
die verrekken in de loopgraven of hempjes naait voor
.negerkinderen die, dank zij de sifilis en ue alkohoi van
het Kapitalisme, nooit geboren zullen worden. De pro
letariër die revolutionair is kent onder het kapitalisme
geen menschheid, maar alleen twee klassen : uitbuiters
en uitgebuiten. Hij wil het ontstaan van menschheid
en menschelijkheid mogelijk maken door die eerste
klasse neer te slaan en een samenleving van arbeid,
zonder slavernij, in het leven te roepen. A n d e r doel
kent h ij onder ’t kapitalisme niet En dat doe! is zoo
geweldig dat hij daaraan al zijn geld (en hij heeft heel
w at!) en zijn denkkracht geeft. Hij wil wel helpen,
maar niet doen alsof. En dat laatste is toch de heele
Russische Steun-drukte geweest. Hij wil wel helpen,
maar alleen als dit de revolutie nader brengt, niet verder
weg schuift. Wanneer de niet-bezïtters gaan werken
met geld, zijn ze geen proletariërs meer.
Aan werkers past het werken, aan revolutionairen
p a st de daad. De daad die de K.A.P. wilde — en wij
heoBen dat geschreven en overal gezegd — w as de
onteigening der onteigenaars, de vernietiging van de
productie om-winst. Dan pas zijn 20 millioen menschen
te helpen.
Vóór dat oogenblik is er geen hoop en geen hulp,
is er slechts liefdadigheid, dat wii zeggen, dat men een
kleinigheid betaalt om zijn eigen knagend proletariaat
geweten te sussen.
RED.

Kommunistische Arbeiders in Spanje?
In de Spaansche C.P. doei zich een vreemdsoortig
verschijnsel vooi. Deze partij heeft vorig iaór moeten
samensmelten op drang van Moskou met een centrum
partij, die zich nogal Kommunistische Arbeiderspartij
noemde. De leiding kwam zelfs in handen van de in
triganten en eerzuchtigen, die deze Arbeiderspartij in
de 3e Internationale hadden binnengesmokkeld. Oorzaak
hiervan was, dat de werkelijke revolutionaire kame
raden der C.P. grootendeels werden gevangen gezet om
hun actie tegen het Spaansche imperialisme in Marokko;
hun orgaan „El Comunista” werd verboden. Eenigen
hunner zitten nog in de gevangenis, anderen als Jüan
Andrada zijn losgelaten en het eerste wat dezen doen
is een nieuw weekblad uitgeven „El Ohrero comunista”
(De Kommunistische Arbeider) dat ze noemen „Ver
dediger der beginselen van de Komm. Internationale.”
In het eerste nummer lezen we dat deze kameraden
— wier woede ik me nog herinner toen ze kennis
maakten met Lenins „Kinderziekten” — door de offi
cieele leiders met uitstooting uit de Partij bedreigd
worden. Zij verschillen dan ook wel erg van die refor
misten èn door hun revolutionaire en proletarische
geest èn door hun tactische inzichten. Zoo hebben die
ieidei:> iegen het Go: deel in van bijna de heele partij
met eigen candidaten aan de gemeenteraadsverkiezingen
deelgenomen. In Spanje toch zijn de groote m assa’s
der arbeiders anti-parlementair.
Wij voorzien dat deze kameraden, die binnen de
Spaansche C.P. een „Kommunistische groep” gevormd
hebben en nu dit nieuwe weekblad uitgeven, om van
binnen uit deze officieele C.P. te hervormen, tevergeefs
zich beroepen op Zinovief, de president van de Derde
Internationale. De contra-revolutionaire taktiek van de
Derde Intern, zal hen consequent naar links schuiven,
uit de C.P., naar het bewuste K.A.P.-principe van zelf
werkzaamheid. van Bedrijfsorganisatie, klasse-dictatuur
en anti-parlementarisme. M a 'r in Spanje zal dit proces
weer anders gaan dan in welk land ook. want ook
de omstandigheden zijn in Spanje anders. Vooreerst is
de arheidersklasse er bijna in hoofdzaak verdeeld c ’/er
2 organisaties: ue gele „Union de Trabajadores” en
de anarcho syndicalistische „confederacion del Trabajo” ,
dc geesi is revolutionair. Dan is Spanje gewikkeld in
een rampspoedigen imperialistischen, oorlog. Er is een

g rco t landbouw proletariaat, dat gedeeltelijk syndicalis
tisch georganiseerd is. De bourgeoisie is er bruut —
r.ls overal — maar heeft zeif nog niet voor altijd met
de feodale Klassen afgerekend.
Wij volgen het v/erk van deze kameraden met aan 
dacht. rie omstandigheden zullen in hen fijngevoelige
instrumenten vinden.
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Groote V er zo en d a g .
O p 2 April — ’t is dus geen 1 April grap — komen
de bestuursleden van de Tweede, de Twee-en-Halfde
en ue 3e internationale Dijeen om eens te bepraten of
er geen gemeenschappelijk congres rnogelijk is. ’t Is
te hopen dat de fotografen van de geïllustreerde bladen
de vergadering van die 30 mannen even mogen kieken.
Het zou iets zijn voor „Het Leven” ! De vergadering
zal geopend worden met gebed (Genosse Noske zal
voorbidden). Daarna wordt g ezo n g e n : „In diezer hei
liger, Halle kentt man die Rache niet” (In deze gewijde
zad; kent men de wraak niet). Een koor van 3000
uitgehongerde proletariërs wordt bijeengezocht om do
Drieëenheid toe te zingen. Uit Nederland kunnen 50
proletariërs hieraan m eedoen: vereischt wordt dat men
in geen 3 dagen gegeten heeft, daar de dirigent anders
bang is dat met niet genoeg vuur gezongen zal worden.
Bovendien moet men minstens 8 talen machtig zijn om
aan dezer, lofzang van liet wereidproletariaat te kunnen
deelnemen. N.B. Diploma vakvereeniging meebrengen.

Een internationaal blad voor
kapitalistische wederopbouw
Naar aanleiding van de conferentie .e Genua kondigt
het Engelsche blad „The Manchester Guardian” het
verschijnen van een nieuw maandblad aan. Het zal in
’t bijzonder gewijd zijn aan de vraagstukken van de
wederopbouw van Europa onder redactie van de be
kende econoom Keynes. *) Het verschijnt in 5 ta le n :
Engelsch, Fransch, Duitsch, ltaliaansch en Spaansch.
Het blad aai, zich in ’t bijzonder bezighouden met de
financieele, economische en industrieele vraagstukken,
die de wederopbouw van Europa betreffen. Bijzonder
gewicht zal gelegd worden op de -zakenbarometer*,
die een soort doorloopenu handboek voor internatio
nale economische statistiek zal vormen en zich ook
over Amerika uitstrekt.
Tot nu toe werden als medewerkers o.a. gewonnen
een heele reeks staatslieden a l s : Asquith, Painlew,
Nitti, dr. Benesch, dr. Rathenau en Lenin. Verder
economen en financiers van naam, b ijv .: dr. Melchior,
Cuno) de directeur van de Hapag, en Schreuder. de
Staatssecretaris aan het Duitsche ministerie v. financiën.
*) K e y n e s i s o .a . b e k e n d
v a n s t a a l e n g o u d ” en „ H o e
z e t t e z ic h h e ft ig t e g e n het
d e z e u it m e r g e l in g van h e t
s t e e d s piepr o n tw richt.

d o o r zijn b o e k e n : „ D e o o r l o g
r e d d e n wij E u ro p a ? ” Hij v e r 
v e r d r a g van V e r s a i l l e s , o m d a t
D u it s c h e p r o le t a r ia a t E u r o p a

Sowjet-Rusland en ’t Verdrag van Versailles.
Het Russische Regeeringsorgaan „Iswestija” bevat
een artikel met het niet zee: kommunistische opschrift;
„ Ie d e r is zichzelf het n a a s t e ” of te w e l : Het
hemd is nader dan de rok. Het artikel gaat over de
erkenning van ’t verdrag van Versailledoor daSowjetregeeringen. De schrijver is van meening, dat Rusland
zijn houding ten opzichte van dit verdrag moet ver
anderen. Volgens hem moet Sowjet-Rusland met ue
overwinnende landen in Genua een overeenkomst treffen,
en het v e r d r a g van Versaiiie e rk ennen. Van
deze erkenning zou Sowjet-Rusland alleen voordeel
kunnen hebben. W ant Duitschland zou dan verplicht
zijn om 30 miljard g o u d r o e b e l s te betalen.

Het centrale comité der communistische partij heeft
de groote lijnen bekend gemaakt van de nieuwe politiek
der vakvereenigingen, ze zijn uitgewerkt onder per
soonlijke leiding van Lenin. Het centrale comité wijst
er op, dat het weder ontstaan van particuliere onder
nemingen en het inrichten der rijksfabrieken op ccmmercieelen grondslag een heropleving tengevolge heeft
van de actie der vakvereenigingen, die opnieuw den
strijd met het kapitaal en m ei de bureaucratie moeten
aanbinden. Deze strijd moet echter niet gevoerd worden
aoor middel van stakingen en inmenging in het bestuur
der bedrijven, maar w aa r langs den teeg van toezicht
en tusschenkomst. A a n de stakingen in de »taats
industrie moet zoo spoedig rnogelijk een einde tcorden
g tm o c k t. Het lid worden der arbeiders van vakver
eenigingen moet van nu af niet verplicht worden gegesteld. maar gehee! San den eigen wil worden ov^rgelaten. Verder moeten van nu af aan de vakvereeni
gingen zich tin politieke zaken n tu tra a l honden.
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verkiezing van hun vakvereenigingsorganen, beroofd.
De drt k en de voogdij van de bureaukratie zijn zoo
groot, dat aan de leden van de partij wordt voorge
schreven, onder bedreiging met royement en andere
represaille-maatregelen, om niet die candidaten te kie
zen, die door de kommunisten zelf zijn voorgesteld,
Brief van de oppositie %n do Russische C.P. aan
maar dfeganen, die de voorspraak van de ir.trigeerer.de
de zitting van de verdubbelde E xsku tieze der
elementen genieten.
Kom munistische Internationale
Deze wijze van werken bevordert de ontwikkeling
van de baantjesjagerij, het intrigantendom en de lakei
Waard? Partijgenooten ’
Uit de dagbladen hebben wij vernomen dat de engeest, en de arbeiders antwoorden op deze methode
Exekutieve van de Kommunistische Internationale het door (1® rijen van de partij te verlaten.
Terwijl wij het Eenheidsfront, zooals het in punt
vraagstuk van h e t eenheidsfront behandelt, en wij houden
23
\ j uitgedrukt, aanvaarden, wenden wij ons tot u,
het voor onze kommunistische plicht, U ervan op de
daar
wij door den oprechten wensch bezield zijn o n
hoogte te stellen dat inzake het vraagstuk van het
aan
al
deze abnormaliteiten in onze partij die den weg
eenheidsfront in ons land niet
alleen in den ruimen
naar
het
eenheidsfront in de rijen van de Russische
zin van het woord, maar zelfs in de enge rijen van
C.P.
belemmeren,
een einde te maken. De toestand in
de partij niet alles is zooals het wezen moet.
onze partij is zoo ernstig, dat wij genoodzaakt zijn,
Terzelfder tijd, dat de machten van de bourgeoisie
van aile 'ijden
op ons uitoefenen, dat deze machten uw iiuip in te roepen om daardoor het gevaar van
zelfs in de rijen van onze p a r tij binnendringen, hetgeen een splitsing v in onze partij te voorkomen. Met kom
door de sociale samenstelling van onze partij verge munistischen g r o e t:
makkelijkt wordt (40 procen. zijn arbeiders, en 60 Lobanon lid van de partij sedert l‘«4 llorissow lid van de partij sedert ihm
K o p y ’i Ow
„
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procent niet-arbeiders), voeren onze leidende partij- PoUssatc-w
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191«*
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.
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organen een onverzoenlijken, de partij demoraliseerenden A Medwie<l“w
A. Tolokonzev
„
1914
strijd tegen «Hen, cn voorai tegen de arboiders.^die den Miastiikow
A. Scliljapnikow ..
1901
V Plochkuw
Kruno
l'J0»*
moed hebben hun eigen meening uit te spreken, en S d i o k a n o v
Bekfertcv
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>907
S Medviedo
Pawlov
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gaan zelfs zoover om tegen deze meeningsuiting m de Frawdin
Taschkin
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'917
Borul'n
9JJ
partij-afdeelingen onderdrukkingsmaatregelen te nemen.
Daarbij sluit zicli aan: Ai. Kollontay
I. Iwanow
lid
van
dc
partij
sedert
I8<
Jh
De tendenz om de proletarische jn a s s a nauwer met
Altin
..
1902
den staat te verbinden wordt als anarcho-syndikalisme
Tot zoover de brief v in de „arbeiders-oppositie” .
gekwalificeerd cn de aanhangers van deze tendenz
Volgens de iaatsie belichten zijn op het 11« congres
worden lastig gevallen en verdacht gemaakt.
In de vakvereenigingen hetzelfde beeld, de onder van de Russische C. P. de vertegenwoordigers van de
arbeiders-oppositie alle geroyeerd, met uitzondering van
drukking van de zelfstandigheid en van het initiatief,
Al. Kollontay, A. Schljapnikow en A. Medwiedew, de
strijd met aile middelen tegen andersdenkenden.
belangrijke diensten in aanmerking genomen die deze
De vereenigde krachten van de partij- en vakvereenigingsbureaukratie, negeeren, gesteund op hun macht iaatsien de partij bewezen hebben.
Een poging, zooals men ziet,' om de arbeiders-oppo
en positie, de besluiten van onze partijkongressen.
sitie
te verzwakken door haar van drie harer meest
Onze vakvereenigingscellen en frakties van geheele con
vooraanstaande woordvoerders te berooven. Zullen
gressen zijn van het recht om hun wil tot uiting te
brengen, met betrekking tot de doorvoering van het deze laatsten karakter genoeg toonen om deze poging
beginsel der arbeidersdemokratie, ten opzichte van de te doen mislukken ?

H e t is hier niet onze bedoeling, het verloop van ons
congres uitvoerig weer te geven. Dat zullen de afge
vaardigden in de afdeelingen wel doen. Laat ons met
enkele trekken volstaan.
We mogen ons congres in alle opzicb+cn uitstekend
geslaagd noemen. Uitstekend door de werkkracht die
(>n< allen bezielde, uitstekend door de kameraadschap
pelijke toon der discussie, uitstekend door de gewich
tige besluiten, die werden genomen- W at vooral bleek,
dat was, hoe onze partij in liet afgeloopen halfjaar
is gegroeid. Niet in ledental. Maai in de vastheid van
wil, m de verdieping van t inzicht.
Die verdieping is hoog noodig. W an t de proletari
sche massa’s zoeken in de verschrikkelijke toestand,
waarin ze verkeerer«, weer hun heil bij t retormisme.
Terwijl het kapitaal nieuwe organisatievormen zoekt,
om zich te kunnen handhaven, wordt het proletariaat
steeds dieper neergedrukt. En de massa’s voelen zich
onmachtig hun dictatuur in te stellen. Het z.g. herstel
van het kapitalisme brengt het gevoel van machteloos
heid bij ’t proletariaat. De eerste aanstorm mislukte.
Hongarije ging verloren. De opstand in ’t Roergebied
mislukte. De opstand in Kroonstad bracht een gevoe
lige slag toe aan de revolutionaire bezieling der massaas. Dat aiies maakte, dat het proletariaat voelde:
Het gaat nog niet. En zoo werd de terug ocht naar t
reformisme ondernomen. Dan kwam nog een laatste
poging tot verovering van de macht: De Maart-actie.
N a'deze nederlaag w as de ontmoediging volkomen.
Van de verovering van de macht w as geen sprake
meer. Het proletariaat ging in ’t d e f e n s ie f .. .. en
verloor.
•
Zoo moest ’t reformisme zich weer van de massaas
meester maken, om ze steeds verder naar ’t verderf te
voeren. De macht veroveren ging niet. Dan maar weer
’t zoo goed mogelijk maken onder ’t kapitalisme. De
kapitalistische wereld moet weer opgebouwd.
Zoo wordt ’t proletariaat weer gespannen -voor een
illusie.
De onigoocheiing moet komen.
Werkelijk taaie volharding en zekerheid van weten,
een rotsvaste overtuiging zijn nu noodig, om tegen de
stroom der massaas in stand te houden., de banier der
oroletarisc’ne revolutie trouw te blijven.
W e zeiden: We zijn gegroeid in inzicht. Ln dit
bleek vooral in de standvastigheid tegen het refor
misme, bij de debatten over vakbeweging en bedrijisorganisatie.
Ons Arnhemse*! congres kon inzaKe de vakbeweging
nog geen besluiten vatten. De inlichten omtrent de
vakbeweging en bedrijfsorganisatie waren nog lang
niet homogeen. De strijd der arbeidersklasse heeft sinds
dien weer gevoelige en leerzame lessen aan t proleta
riaat toegebracht. En wij hebben die lessen concrete
vormen gegeven. Met vreugde kunnen we daarom
ons besluit begroeten, dat onze leden de vakbeweging
zullen verlaten cn de propaganda v o o r :
Uit d e V a k b e w e g i n g !
ter hand nemen. Buiten de vakbeweging, in de bedrij
ven zullen we de propaganda voor de bedrijfsorgani
satie voor de kbssedictatuur ter hand nemen. Buiten
de vakbeweging zullen we her contra-revolutionaire
karakter aan de kaak stellen, Laai de leiders maar
braaf opbouwen. Wii zullen het proletariaat op zijn
plicht wijzen, om op de grondslag der bedrijven zelf
dc iftaciit lil handen te nemen.
Een andere hoogst belangrijke discussie was de
bespreking dar Internationale. De Internationale confe-

De Russische C. P.

d r u k

rentiê, die onlangs in Berlijn gehouden wsrd, stelde
een aantal stellingen op, die echter nog met in de
afdeelingen van onze partij waren behandeld. Verbin
dingen zijn tot stand gebracht, behalve met Duitschland, m?t Engeland, Bulgarije, Zuid-Afrika, en ten
laatste, maar daarom niet ’t minste :

De A rbe id e rs-O p po sitie in S o w je t-R u slan d.
Deze zal waarschijnlijk ook toetreden tot de 4e
Internationale.
W e zien dus, dat we op verschillende punten centra
hebben, die de onverzoenlijke klassenstrijd om de
klassedictatuur zullen voeren. Ze moeten nog vereenigd
worden. W at deze zomer zal geschieden. Ons congres
besloot zich nu in principe aan te sluiten bij

De 4e Intern a ti o n ale .
De definitieve aansluiting kan natuurlijk pas geschie
den na bespreking en aanvaarding der stellingen,
Verder kregen we ’t verslag van onze afgevaardigde
naar Duitschland, betreffende de verschillen in de K. A
P. D. We komen daar een volgend keer op terug.
O p ’t oogenblik kunnen we hiermee volstaan. Ons
congres heeft de onderlinge banden nauwer aangehaald
en ons een paar dagen van innige kameraadschap en
saamhoorigheid doen doorleven. Geestelijk gestaa.d
door de onderlinge wisseling der gedachten, gaan we
de nieuwe, zware strijd tegemoet. W ant in ons dragen
we het weten, dat na de ontgoocheling der massaas,
na het reformistisch experiment, het revolutionaire zaad
welig moet opschieten. Dan zal blijken, dat de massaas.hoewel nu schijnbaar onverschillig voor onze argu
menten, deze toch in zich hebben opgenomen en zullen
vestigen hun

Klassedictatuu r.

Inzake steun aan Rusland.
Het kapitalisme heeft ’t leven van ‘t proletariaat
over de heele aarde tot een hel gemaakt. Ontzettende
rampen, niet door de natuur, maar door kapitalistisch
wanbeheer veroorzaakt, teisteren dag in dag uit, jaar
in jaar uil de arbeidersklasse. Ja, deze rampen nemen
nog voortdurend in om vang en hevigheid toe. Werk
loosheid, ziekte, dood, waren rond. De „witte p e s t ’
eischt steeds meer offers uit de rijen van onze makkers
Wie van ons kan niet meerderen uit zijn naaste om 
geving; aanwijzen, die tuberculose hebben ? In Duitsch
land wordt de minister van Volksvoeding, minister van
Volksomiervoeding genoemd. Een paar getallen ter
dem onstratie:
Kinderen van 5 tot 15 jaar stierven in Pruisen:
In 1914 . . .
. 25730.
In 1918 . . . .
50391.
in Mecklenburg-Schwerin :
In 1914 . . . .
360.
«IQ
in 1918
De Duitsche Roode Kruis Vereenigingen constateer
den voor de kinderen van Berlijn dat d e helft van
d e k in d e r e n tuberculeu» of sterk ondervoed was.
We zouden nog kolommen vol var. dergelijke getallen
kunnen geven. Laat ons hier echter mee volstaan, dat
de dokters in Saksen een schoolbevolking „buitenge
woon gunstig” noemen, als «slechts” 50 pCt. van de
kinderen tubercuieus is.
.
Heb je zelf kinderen, kameraad ? Dan weei je wäi
dit alles beteekent.
Deze rampen, die de arbeidersklasse der geheele
wereld teisteren, ïijn chronisch. Altijd durend. Maar

AL HET A N D E R E MOET AFWIJKEN.
Te midden van deze ontzettende klassetoesiand van
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hongersnood in Rusland. Hoevelen zullen sterven ? We
weten het niet. Maar de ellende is ontzettend. We
schrikken op, doordat de ellende zoo plotseling o p 
treedt en zoo snijdend scherp aan den dag komt. En
helpen is buitengewoon moeilijk, doordat het vooral
een traneportkrisis is.
Maar hoe ontzettend Je Russische ramp is, het aan
tal slachtoffers is ongetwijfeld kleiner, dan het aantal
dat valt onder de chronische rampen van het kapita
lisme. Het wereldkapitaal voert het wereldprolctariaat
naar de ondergang.
De revolutionaire Proletarier houdt daarom het oog
onwrikbaar op z ’n doel Hij laat zich door niets daar
van afleiden. AI zijn kracht, zijn tijd. zijn paar centen
offert hij voor de wereldrevolutie. Gemeenschappelijke
belangen tusschen kapitaal en arbeid bestaan niet.
Maar de catastrofe in Rusland schijnt plotseling
kapitaal en arbeid tot elkaar gebracht te hebbek. Treden
de klassen nu ineens op als „menschheid” ? Gaat de
leniging van deze natuurramp buiten politiek of economie
om ? Handelen de klassen uit „algemeen menschelijk
g ev o el?”
Neen, volstrekt n i e t !
Dat de bourgeoisie de beestachtigste klasse is, hoeft
zeker geen nader betoog. Millioenen van het proleta
riaat vermoordt ze zonder het geringste gewetensbe
zwaar. (Zie bovenstaande g etallen ; denk aan den
wereldoorlog). Herhaaldelijk deed ze tcrwille van de
winst in ’t vruchtbare Indië hongerenooden ontstaan,
die honderdduizenden ten grave sleepten.

V anw aar komt z o o plotseling haar
m enschlievendheid nu't Rusland geldt?
Daar moet een reden voor zijn. En die is er o o k !
De bourgeoisie maakt van de Russische nood ge
bruik het kapitalisme in Rusland in te voeren. Zij ziet
kans de Russische rijkdommen, de bosschen, de mijnen,
de ertsen, de fabrieken in kapitalistisch beheer te krijgen.
Enorme winsten wenken het kapitaal. De eene kapi
talistische maatregel na de andere weet ze doorgetroerd
te krijgen. W at de contra-revolutionaire legers van
Kolistak, Joedenits, Denikin niet vermochten, dat kan
de bourgeoisie nu verkrijgen, door haar steunbeweging.
Dc bourgeoisie handelt dus niet uit ..algemeene
mensehenlief de" maar u it klassebelang. W at vanzelf
spreekt.

W a a r d o o r o n t d e k k e n de a rb e i d e r s inzake
s te un aan h o n g e r e n d Rusl and een g e m e e n 
sc happ e lijk b e la n g tu ssc h e n Kapitaal en
Arbeid?
Ook uit klassebelang. Vele arbeiders zien in Rusland
het bolwerk van de wereldrevolutie. Zij meenen, dat
ondanks alles in Rusland de grondslag wordt gelegd

De huidige arbeidersbeweging
in Engeland.
„Proletariër” Jrg. II. afl. I.
(Vervolg cn S lo t).
De Kommunistische Parrf] van Groot-Brittannië heeft
als basis ten eerste de parlementaire Staatssooialisten
der vroegere Britsche Socialistische Partij, die langen
tijd door de autocratische sociaal-patrict Hyndman be
heerscht werd. Midden onder de onderhandelingen tot
vereeniging met de Labour-Partij keerde zij zich plot
seling tot M o sc o u ; lij liet zich daartoe verleiden,daardoor
dat daar een proletarische regeering aan ’t roer was
en dat die regeering haar door de in Engeland ver
toevende vertegenwoordigers financieeie hulp voorspie
gelde.
Ten tweede zijn in de Kommunistische Partij diegenen
die zich van de S. L. P. *) afgescheiden hebben, zij
lieten zich door dezelfde dingen verleiden en wel voor
namelijk door overreden van de handige Rothstein,
die in schitterende kleuren de groote zegevierende partij
en de spoedige machtsgrijping schilderde.
Ten derde zijn er een paar lndustrialisten in, die na
de ineenstorting der „Worker Committee” beweging
zich nergens anders aansloten.
•)

S o c ia l is t L a b o u r Partij, e e n k le in e r e partij d a n
B- S, P ., m et v e e l i n v l o e d in S c h o tl a n d . Vert.

de

voor een kommunistische samenleving. Zij zien in ’t
Rn ook de werkgevers zullen gaarne op uw wensch |
wegsterven der boeren een ontzettend verlies aan
ingaan, als zij zien, dat zoowel bij u als bij Rusland. |
proletarische strijders. Vechten die boerenmassa’s niet
de ernstige wil bestaat grootsch in te g rijp en . . . , ’ B
thans nog voor hun bevrijding ? Zijn wij niet aan ’t
A rb e id e r s d e r mac hin e-i ndust rie!
ï
verleden der Rosser verpHcht hen nu te helpen ? En
moeten we hen niet -ehouden voor de komende strijd ?
„Gaat ook tot uw ondernemers! Gij kunt voor I
We zien wel, dat al deze argumenten ook alweer
Rusland werken, zoo veel. dat gij dag en nacht !
worden ingegeven door klastebeiang. Niet door mal
werk hebt. Zoo groot is de behoefte aan alles wat j
gemeene menschelijkhcid”.
„m achine’ is. Locomotieven, landbouwmachines. *
De houding door ons, K.A.P.crs, wordt natuurlijk
electromotoren — dat alles kan Ru land n gewei- ■
ook door kiassebeiang bepaald.
dige hoeveelheden opslokken, Rusland, het land in
En we kunnen gerust zeggen, dat we betreffende
Europa met de meeste toekomst.”
Rusland door een wereld gescheiden zijn.
Ach, aan duidelijkheid iaai dit aiies niets te wenschen
Rusland kon de proletarische revolutie niet houden,
over.
Godsvrede met de bourgeoisie voor Rusland. I
toen de wereldrevolutie uitbleef. In Rusland wordt niet
Geen
sprake
meer van ’t ontplooien der krachten voor i[
de grondslag gelegd voor het kommunisme. Dat leert
de
Wereldrevolutie.
Alleen w e r k e n met en voor het
het Historisch Materialisme. Geldt het Hist. Mat. plot
k
ap
ita
a
l----om
Europa
en Rusland kapitalistisch op
seling niet voor Rusland? Het is niet de wil, de innige
te
bouwen.
wensch van een groep personen, die de economie en de
politiek van Rusland bepaalt. Lenin, Trotsky enz.
bepalen de politiek niet. Dc klassenverhoudingen in
R usla nd bepalen haar. Dat beteekent. dat in Rusland;
met z’n meer dan 100 miljoen boeren, de boeren de
ii.
maatschappij bepalen. Inderdaad vochten de boeren
voor hun bevrijding. En zc wonnen! Ze kregen hun
De strijd, die in de D:;iisJ;e Bedrijfsorganisatie
privaat-bczit, ieder hun stuk land. M aar daar hadden "gevoerd wordt, gaat dus over de vraag, of de B.O. . |
ze weinig aan zonder vrije handel. En ze vochtén gedeeltelijk tot vakvereenigingen moeten worden of
door! En ze wonnen! Ze krijgen vrije binnenlandsche niet, of ze ook de leiding van loonstakingen moeten
handel. En inderdaad vechten de boeren nog door. Ze aanvaarden. De Berlijners en naar ’t schijnt ook een
moeten ook de buitenlandsche handel vrij hebben!
gedeelte van West-Falen, ineenen van wel. En schijn
De boeren vechten dus werkelijk r;og voor hun be baar voeren ze daarvoor heel krachtige argumenten
vrijding. M aar t e g e n het proletariaat. Daar in Rusland aan.
is een 100 miijoen koppen sterke contra-revolutie.
De B.O. waren gericht op de verovering van de
macht.
De Commune van Parijs, de Russische en de
H e t v e r l o o p d e r R u s s i s c h e R e v o l u t i e is ’t
Duitsche
Revolutie hadden bewezen, dat het proleta
schitterendste, duidelijkste bewijs voor de juistheid van
riaat
niet
de staatsmachine van de bourgeoisie kon
’t Hist. Mat., dat we in de geschiedenis kennen. De
overnemen,
maar dit apparaat moest vernietigen. De
klassenverhoudingen bepalen, dat Rusland zich tot een
onteigening
d e r ’ productie-middelen kon niet doorge
burgerlijk democratische boerenstaat moet ontwikkelen.
voerd
worden
van boven af, maar kan alleen slagen
Alleen de proletarische Wereldrevolutie zou de boevan
onder
op.
De
kiassediciatuur van het proletariaat
renmassaas een halt kunnen toeroepen. Het Wereldkan
alleen
rusten
op de bodem van het bedrijf. De
proletariaat alleen zou de kapitalistische verlangens der
organisatorische
vorm,
waai in de revolutie zich vol
boeren doen inbinden, ze ten deele onmogelijk maken.
trekt,
gaven
de
Russen
ons
in de Raden.
De belangengemeenschap inzake Rusland tusschen
Taak
van
de
B.O.
in
Duitschland
was daarom, de
Kapitaal en Arbeid bestaat dus niet. Hoe men de zaak
Radenorganisatie,
die
in
de
revolutie
geboren
was, te
ook bekijkt, het Russische en ’t Wereldproietariaat is
behouden.
Taak
wa»
deze
organisatie
uit
te
Weiden,
alleen gebaat bij de Wereldrevolutie. Daarop moet de
revolutionaire proletariër dus ai zijn krachten samen om de proletarische klasse op de bodem van ’t bedrijf
te organiseeren ter overname van u t macht.
trekken.
Maar de verovering van de macht schijnt veraf.
De steunbeweging voor Rusland leidt bovendien tot
'
’t
Proletariaat
lijdt ontzettend. De vakvereenigingen
pogingen om ’t Russische en ’t Wereldkapitalismé te
zijn
niet
in
staat
de arbeidsvoorwaarden ook maar
herstellen. De steunbeweging zet de propaganda voor
eenigermate
op
peil
te houden. De vakvereenigingen*
de Wereldrevolutie stop. Men praat alleen over „op
voelen
hun
machteloosheid
en stemmen heel eenvoudig!
houw ” , kapitalistische opbouw natuurlijk. Kortheids
in
loonsverlagingen
toe.
Van
opvoeren van ’t loon isH
halve zullen we slechts een paar staaltjes vermelden.
geen
sprake.
Door
toenemende
duurte daalt ’t loon
De Duitsche O m n i. Partij plaatst in de „Rote Fahne”
nog
voortdurend.
Volgens
de
economische
statistiek
No. 367 (192!) een oproep om Rusland te steunen.
van
de
Frankfurter
Zeitung
w
as
de
gemiddelde
prijsDaarin heet h e t :
verhooging der levensbehoeften in Duitschland gech*.
„De arbeider, de beambte, de boer, ue hand wer
rende de laatste 8 weken 75 pCt.
ker — ieder kan helpen. Rusland heeft geneesmid
I Geen wonder dus, dat verschillende B.O. hun oordelen noodig — Duitschland heeft een voorbeeldige
I spronkelijk doel, zooal niet ter. zijde stellen, dan toch .
chemische industrie, zijn trots en zijn kracht. De
als niet „urgent” , niet „praktisch” , meer of minder op
chemische industrie van Duitschland moet in dienst
zij schuiven, om ruimte te maken voor de naakte,
van de goede zaak gesteld worden.
directe strijd om ’t bestaan. Het proletariaat snakt naar
wat verademing. En sou het zijn B.O. daar niet dienst
A rb e id e r s d e r ch em is ch e industrie,
baar aan m aken? De B.O. moeten juist leidend vooraan
werkt in de eerste plaats voor Rusland! Gaat naar gaan. Als ze dat niet kunnen, zijn ze zeker niet in
uw ondernemers, stel hun voor, groote leveringen tegen staal, het proletariaat in het laatste, beslissende stadium
billijke prijzen aan Rusland te doen.
naar de overwinning te voeren. Aldus de Berlijners.
■ m m

we raken er ta n gewoon. Daardoor voelt het proleta
riaat de volle diepte van zijn ellende niet.
En wat kunnen we doen tot leniging van de nood?
N iets! W e weten, dat het bêgeleidirigsvcrschijnseicn
van het kapitalisme zijn.. W e weten, dat niets baat,
dan de opheffing van het kapitalisme. De proletariër
is dus vóór alles klassenstrijder, vernietiger van het
kapitalisme. Zijn heele leven is alleen gericht op dir
doel.

De verschillen in de K. A. P. D.

Ten vierde zijn er ook — parlementaire, revolutiotionaire kommunisten — een paar lui slechts, en zelfs
die hebben niet een volkomen helder theoretisch inzicht.
T o t hier wat betreft ue Kommunistische Partij.
Verder zijn er een paar anti-parlementaire kommu
nistische groepen buiten de Kommunistische P a rtij; zij
zijn nog klein en verward wat hun theorieën betreft,
maar zij zijn geen opportunisten en geen baantjesjagers
er. willen de werkelijk proletarische revolutie.
Er zijn ook anarchisten in Engeland maar zij zijn
niet talrijk en van diverse schakeering; vele van hen
zijn goede kameraden.
Dan zijn er nog een paar Industrie-Üniomsten en
een paar aanhangers der W orker’s Committees *) en der
Shop Stewards **) die noch tot de Kommunistische
Partij, noch tot een andere groep zijn toegetreden.
Zooals reeds gezegd werd zijn de Shop Stewards
ineengestort; alleen in Glascow schijnt de beweging
nog krachtig te zijn, en zelfs in Glascow is zij nu
meer een propagandistische beweging buiten de fabrieken
dan een bedrijfsorganisatie.
Het W orker’s Committee te Glascow bestaat lo. uit
afgevaardigden der bedrijven, die echter in de meeste
gevallen niet afgevaardigen van het geheele bedrijf
maar aiieen van een groep, soms zelfs de eenige aan
hanger der beweging zijn ; 2 o. uit afgevaardigden der
* ) W e r k p l a a t s - C o m i t é ’s.
* • ) A f g e v a a r d ig d e n d e r d i v e r s e w e r k p la a ts e n .

vakvereenigingen en 3o. afgevaardigden der politieke
en socialistische arbeiders organisaties; het is een ver
zamelplaats voor de actieve krachten in de arbeiders
beweging. Zij vertegenwoordigt over ’t geheel niet een
werkelijk revolutionaire, maar een centristische linker
vleugel in de „Labour” beweging. Zij geeft „The
W orker” uit, een betere arbeiderscourant dan „The
Communist,’, het orgaan der Kommunistische partij.
De Kommunistische Partij probeert „The W orker” en
het „Worker’s Committee” in haar macht te krijgen,
maar dat vormt nog een te groote hap, dan dat de
Londensche Kommunistische Partij dat zoo maar on
zou kunnen slokken en ook is zij niet genoeg zeker
van zich zelf.
Zoo ze iets riskants zou willen ondernemen, dan
zal waarschijnlijk het Schotsche „W\ Committee” zich
geheel van haar losmaken en een zelfstandige houding
innemen.
De ineenstorting der Shop Steward’s beweging bij
het eindigen van den oorlog is geen wonder, zij w as
een paddestoel uit de aarde omhoog geschoten en
omvatte te groote massa’s, die impulsief — door ge
voelsoverwegingen geleid — toegetreden waren, zonder
werkelijk overtuigd te zijn.
Haar snelle groei had twee g ro n d en :
lo.
De vakvereenigingsleiders hadden een industri
eel? wapenstilstand gesloten, werkten openlijk met de
regeering samen en met de werkgevers en hadden zich

H ot aannemelijk die argumenten ook mogen klinken,
we kunnen ze niet aanvaarden. Gaar. de B.O. op deze
weg. dan gaan ze stap voor stap verbindingen aan
met de burgerlijke maatschappij. Dan worden ze evenals
de vakvereenignigen door het kapitalisme vero/erd, ze
worden een lid van de kapitalistische maatschappij.
En de weg tot de Eenheidsfronten ligt op*n. ’t O or
spronkelijke d o e l : de verovering van de macht, is
spoedig alleen paradepaard.
En ’t resultaat? Dat weer ’t proletariaat van zijn
doel wordt afgehouden. Dat weer illusies worden ge
wekt. Laten we toch voortdurend in t oog houden,
dat de loonstrijd alleen kan dienen, om bij iedere
stand van de arbeidsmarkt er uit te halen, v a t cr
in zit. Maar op deze stand zelf heeft de arbeiders
klasse geer. invloed. De voorwaarden, waaronder het
proletariaat zijn arbeidskracht op de markt brengt,
worden voortdurend slechter. De middenklassen worden
enorm .verproletariseerd, de huidige concentratie der
bedrijven (niet ’t minst in Duitschland) slingeren massa's
uit ’t productieproces en de spronggewijze stijging der
prijzen schroeft de koopkracht en daarmee de pro
ductie, omlaag.
In dit stadium der ontwikkeling kunnen we liet pro
letariaat alleen het alternatief: Kommunisme of Onder
gang in barbaarschheid, voorhouden. W e mogen de
Duitsche B.O niet compromiteeren door ze te verbinden
met ’t noodlot der arbeidsvoorwaarden. De B.O. moeten
staan als eeii rots, onvermurw baar Zij moeten ondanks
alles ue vaan der revolutie hoog houden cn zich uit
sluitend richten op de verovering van de macht. Zij
moeten trachten ieder verzet van de arbeidersklasse
doelbewust te richten en in politieke banen Ie leiden.
Het terugloopen der revolutie brengt de B.O in een
moeielijke positie. En als de vooruitzichten der ont
wikkeling zóó waren, dat het kapitalisme door op
bouw een nieuw bloeitijdperk tegemoet ging, zou de
directe instelling op de revofutie onjuist zijn. Dit is
echter geenszins het geval. Er komt geen opbouw,
m aar dieper verval. Daar helpt gten Genua aan. Kom
munisme of Ondergang in barbaarschheid.
Het terugloopen der revolutie brengt de Duitsche
B.O. buiten haar eigenlijke voedingsbodem. Daarom
moeten in dit tijdperk ook de B.Ó. terugloopen in
ledental. Toch is het van het grootste gewicht op het
starre standpunt van de directe verovering van de
macht te blijven staan. W ant al gaat het kapitalisme
schijnbaar de laatste tijd weer vooruit, binnen niet te
langen tijd moeten, speciaal in Duitschland, toch weer
de hevigste klassenbotsingen worden verwacht. W e
zagen reeds hoe in 8 weken tijd de levensbenoodigdheden met 75 pDt: stegen. I)e loonen stijgen veel
i f.„ngzamer er achteraan, ‘t Verschil j p . prijsniveau in
| en buiten Duitschland vermindert, waardoor de Duitsche
productie wordt belemmerd : de werkeloosheid neemt toe.
Het internationale kapitaal confereert en confereert.
Maar ’t brengt geen oplossing. En ook Genua brengt
geen oplossing.
Daarom mogen de Duitsche revolutionairen zich niet
laten bevangen door tijdelijke verschijnselen van het
kapitalisme. Achter de schijn staat de werkelijkheid.
Die werkelijkheid brengt de heftigste klassenstrijd. De
B.O. moeten dan klaar staan. Kernefl van bewuste
proletariërs in de bedrijven moeten daTTfférweg wijzen
tot de macht en ’t proletariaat otn zich verzamelen.
Begeven de B.O. zich nu op vakvereenigingsgebied,
dan verliezen ze in zuiverheid van doel, wat ze onbe
kwaam maakt voor de binnen niet al te lange tijd te
vervullen taak.
verbonden gedurende den oorlog geen acties te voeren.
2o. Door de oorlog bestond gebrek aan werkkrachten,
dat wekte in de arbeiders vertrouwen in hun eigen
macht en beteekenis; daarbij kwamen de stijgende
levensmiddelenprijzen en de poging der regeering hen
door de „Munition Act” onder de knie te krijgen; dit
alles wekte de arbeiders op zich te doen gelden.
Niemand was beducht ontslagen te w o rd e n ; w erk
was er genoeg voor een ieder. De werkgevers, die
enorme rijkdommen opstapdden; zanikten niet over
kleinigheden. Concessies, welke zij aan de arbeiders
deden, verminderden hun winst minder dan wanneer
het werk stokte. Concessies welke zij aan de arbeiders
deden, beteekenden alleen maar prijsverhooging; alleen
de regeering had er belang bij de prijzen laag te houden,
maar voor haar was dat zelfs niet van zoo heelgroot
belang.
Zoo was het voor de arbeiders gemakkelijk zich tot
„Workshop Committees” .aaneen te sluiten. Zij hielden
vergaderingen gedurende werktijd, zonden deputaties
naar de werkgevers, dreigden met s ta k in g ; zij ver
langden alle mogelijke verbeteringen en spraken zelfs
van revolutie. Toen de „Shop Stewards” in Giascow
verder gingen dan de kapitalisten hun wilden toestaan,
werden de leiders gearresteerd en werd de beweging
gematigder.
De Shop Steward’s beweging was geen revolutio
naire, zelfs geen klassenbewust? beweging, ondanks

De 13.0 moeten en kunnen deze starre houding
innemen. Ze moeten hei om hun universeel« revolu
tionaire kracht te bewaren. Zc kunnen het, omdat ze
de zekerheid van de eindelijke overwinning in zich
dragen. Want het productieproces is onverbiddelijk. De
gedachte, dat overwinningen op het kapitalisme te be
halen waren, vond zijn voedingsbodem in de jaren
van vóór 1914. Het opgroeiend geslacht, dat onder
neergaand kapitalisme geboren werd. ontleent zijn ge
dachteleven even goed aan ’t productieproces. Het
groeit op onder de scherpste klasseniegensieiiiiik.cn en
-f *\ vüii
■'•«"•♦'»Iwtii« n r ^ it r»pnicri>
/■Jl
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o - vprtu»tarincr
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" o -----Met deze kennis gewapend zien we de toekomst
hoopvol tegemoet. En ’t geeft ons de kracht ons oog
strak gericht te houden op ons doel. Alleen klare
iin*!stellim?
-v» werkt verhelderend.

Leve de vakbeweging.
Op 14 |uni 1921 werd door door t N. V. V.
(modernen) een schrijven gezonden aan het N. A. S.
(syndicalisten) cn ’t Algemeen Nederlandsch Vakver
bond (neutralen), om ts komen tot een samensmelting
van deze drie vakcentralen.
De neutralen gingen er op in. t N.A.S. niet, omdat
beraadslagingen over eenheid, zonder dat er een hoofd
basis is, die door allen wordt aanvaard, tot niets leiden.
„Zou een eenheid werkelijk beteekenis hebben, dan
zou die voor wat ons betreft, moeten worden tot stand
gebracht op den grondslag van de klassenstrijd, met
als uitgesproken doel de vernietiging van de kapita
listische grondslagen der maatschappij en de vestiging
van het socialisme, waarbij tk* regeling der productie
en de distributie als de taak van de vakbeweging moet
worden beschouwd, terwijl zc zelfstandig en volkomen
onafhankelijk van elke politieke partij haar actie en
taktiek bepaalt en vaststelt” . Aldus ’t N.A.S.
Zoo werden de besprekingen dus alleen door de
modernen en de neutralen gevoerd.
Alvorens * we een en ander opmerken omtrent het
nieuw oatwerp-beginselprogram, dat voor de saarnge
smolten vakcentralen wordt voorgesteid, zullen we aan
eenige opmerkingen dier heeren even vaststellen, wat
voor vleesch v/e met hen in de kuip hebben,
’t N. V. V. sprak a l d u s :
„Voor den oorlog bewoog de arbeidersbeweging
zich uitsluitend op beperkt terrein, met het doel, suc
cessievelijk eenige lotsverbetering te verkrijgen, hetgeen
ook resultaat kon hebben, omdat de productie van
nuttige goederen regelmatig toenam en de strijd derhalve
ging em de verdeeling van de meerdere opbrengst.
Sedert den oorlog is zulks echter anders geworden,
de productie is eerder gedaald dan gestegen ; daardoor
krijgt de strijd een ander karakter; vroeger ging het
om de verdeeling van het meer-product, nu om de
aantasting van de kapitalistische winst zelf. Daaruit
vloeien voort andere eischen tenopzichte van de p ro 
ductiewijze. Hier ligt voor de naaste toekomst het
kardinale punt. w aarop wij onzen strijd hebben richten” .
Kort g e z e g d : De strijd van de toekomst moet zijn:
„Socialisatie!” of te w e l : „Staatskapitalisme.”
Ook de neitalen spraken duidelijke taal.
»De oorzaak hiervan (de moeilijkheid om tot eenheid
in de heele vakbeweging te komen) zien wij in het
atles wat er over gezegd is. Zij nam iedere arbeider
op, die ze krijgen kon en op ’t hoogtepunt van haar
macht kreeg ze hen ook, hoereactionair zij ook mochten
zijn. Zij had een kernlroep van socialisten van alle
scholen en eenige daarvan w tren in woorden revolu
tionair. Uit deze arbeiders vormde zich het uitvoerend
bestuur, doordat deze actief en volhoudend waren en daar
de oudere vakvereenigingeleiders de nieuwe beweging
afkeurden, ;:oodat ze niet voor leidersposten in aan
merking kwamen. Toen de werkeloosheid kwam,
durfden de arbeiders de Worker Committee’s niet in
stand te houden. De actieve aanhangers der Committee’s
waren bijna altijd de eersten, die ontslag kregen. De
massa’s vielen de beweging af, zij werd machteloos.
Spoedig bleef alleen nog maar de klassenbewuste kern
over, tot ook die het ten slotte opgaf een organi
satie in stand te houden, welke niet meer bestond.
En wat nu ? De toestand is drukkend. De arbeidersleiders blazen met de kapitalisten hetzelfde lied: „meer
productie; herstel van de handel” zijn de gemeen
schappelijke parolen. De kommunistische partij jaagt
in haar verblindend opportunisme het bedriegeiijke
beeld van de gviiidkkciijkc machisgrijpiHg na en sluit
iedereen uit haar rijen, die onafhankelijk zijn stem durft
te verheffen. En toch is dit een tijd. waarin de ge
d a c h t e n weer beginnen te ontkiemen onder de druk
uef omstandigheden.
De w erkdiik revolutionaire kommunisten moeten zich

aanvaarden van den klassenstrijd ais uitgangspunt. Ook
het A.N.V, loochent het bestaan van den klassenstrijd
niet, doch aauvaaiui dwn niet als uitgangspunt voor
de vakbeweging. Doet men dit wei. dan komt men
tot beweringen, zooals destijds door den toenmahgen
secretaris van het N. V. V. werden geuit, nl. dat liet
N.V.V. in wezen revolutionair is.
Nu is opgemerkt, dat de eenheid zoo groot mogeiijk
moet zijn om de eischen te kunnen verwezenlijken,
eischen, die niet meer liggen op het terrein van kleine
loonsverhogingen en kortoren arbeidstijd, maar die
7»ch m o e t e n uitstrekken tot m e e r d e r e roede/iwf-nsrhnn
uo
'
I
in de productiewijze, doch daarbij nemen wij niet de
ontkenning van Met eigendomsrecht over. Indien de
vakbeweging dit wel doet, dan betèekent dit nieuwe
tweespalt, omdat een groot deel der arbeiders uit geloofsoverwegingen dit zal afwijzen.”
ja, Ja. Economische democratie. M aar ’t privaatbezit
der productiemiddelen is een zoo voorzienige maat
schappelijke inlichting, dat dit gehandhaafd moet blijven.
in deze twee lichamen, proletarisch» organisaties,
hebben wc duidelijk een vertegenwoordiging der bur
gerlijke gedachtenwereld, waaronder dc arbeidersklasse
gebukt gaat. Van aspiraties, die de revolutionaire pro
letariër kenmerken geen spoor. Dat de arbeiders zelf de
uitsluitende macht in dc staat moeten vormen, de
ekonomische en politieke, zoo ver komen ze nog niet.
In de geest zijn ze nog volkomen de oude slaven.
Slaven, die alleen morren om een betere behandeling
door hun heeren. Slaven, die niet protesteeren, dat ze
zweepslagen krijgen, maar alleen, dat ze er t e veel
krijgen. Aan ’t neerslaan hunner overheerschers durven
ze niet denken. Daarom zijn ze in de geest nog vol
komen slaaf.
*
*
*

Deze twee burgerlijke proletarische organisaties hebben
dus een nieuw ontwerp-beginselpiogrom, om tot fusie
(samensmelting) te komen, ’t Lijkt ons niet noodig het
fusie-ontwerp geheel op te nemen, omdat ’t zonde van
onze ruimte is. We kunnen volstaan mei ’i vaststellen
van de idealen, die dit gedeelte der burgerlijke massa’s
bezielen. Wij vinden dan in h o o fd zaa k :
Economische democratie.
„Een menschwaardig bestaan” voor de arbeider.
Sociale wetgeving.
„Toekenning van een, aan den gepresteerden
arbeid envenredig, aandeel in de productieopbrengst”.
„Zij streeft naar een leiding der productie, die
gericht is op de belangen der gemeenschap.”
Deze punten vormen wei de hoofdinhoud van t ding.
We zien dat het geen bestrijding van het kapitalisme
als stelsel is, maar een rcglementecrlng. Deze massa’s
zoeken hot kapitalisme alleen in „normale banen” te
houden. De slaaf zoekt niet de meester neer te werpen,
maar blijft de onderdanige dienaar. „Een menschwaar
dig bestaan” , nietwaai !
Die toekenning van dat aandeel in de productieüpbrengst, evenredig aan de gepresteerde arbeid, is
ook niet onaardig. W at zouden ze er mee bedoelen ?
Zou liet uc kidMiuCdilc uci loonei! voor de WcifcêiS
beteekenen ? J o u het beteekenen. dat de leiders der
productie van rechtswege een behoorlijk dividend gèwaarhorgd moet zijn ? Of deelen in de winst ?
’t Lijkt of ’t blijkt wel, dat de duizenden in deze
organisatie georganiseerd nog niets weten van de be
teekenis van ’t werken voor de kapitalist.
De arbeidersklasse, die alle levensmiddelen en be
aan de zware taak begeven een revolutionaire b e w e 
ging op de vaste grondslag van weten en willwi op
te bouwen.
Zij moet de arbeiders niet langer zand in de oogen
strooien; om het ware karakter der regeering en van
't bestuur onder het kapitalistische systeem bloot te
leggen, moet zij zich niet in dergeiijke bestuurslichamen
laten kiezen, maar die aanvallen en zich op iedere
manier er tegen verzetten.
De kommunistische revolutionaire partij moet dc
Labour Pariij en de vakvereenigingen, waaruit zij bes'srV bestrijden. 7i\ moet aantoonen, da* zulke orga
nisaties, welke arbeiders met de meest verschillende
meeningen omvat en welke door reactionairen beheerscht
wordt, nooit de beslissende actie tot totstandbrenging
der revolutie kunnen voeren. In ’t beste geval zijn
zulke organ'saties passief en neutraal, in ’t ergste
worden zij door reactionaire bestuurders misbruikt.
De revolutionaire kommunisten moeten een eigen
partij stichten en in stand houden, een partij, welke
uitsluitend en alleen kommunistisch is en revolutionair.
Zij moet in de bedrijven, op de werven, in de bureau’s,
in dc magazijnen, o p de spoorwegen enz. revolutio
naire groepen vormen, weike raden tot stand brengen;
aij moeten dc drijvende kracht in de Sovjets zijn,
wanneer de mogelijkheid van een actie komt.
Anutio gaat liet niet; hei is volkomes nutteloos onze
rijen met aiieen maar getallen te vullen.

noodigdheden voortbrengt, zou die art:kc!en bij kom 
munistische productie bij een werktijd van 3 a 4 uur
per dag gemakkeüjk kunnen vóórtbrengen. Voor de
kapitalist kan hij 8 , 10 , weldra i 2 uur zich afjakkeren,
om de bourgeoisie te verrijken. Het revolutionaire pro
letariaat heeft met aandeelen in de de productii* niets
te maken. Het zal zijn eisch van dc heele productie
hooghouden. Het eischt geen tncdezeggingschap, maar
a l leszeggingschap.
4^
Met de fusie van uez;e twee vakcentralen /u» üc
contra-revolutie zich steviger geconsolideerd hebben.
Het opstellen van een derge1ij'< program in dez* tijd
beteekent de arbeidersklasse weerloos uitleveren aan do
brute, alles vernietigende bourgeoisie. Alles vernieti
gend,’ behalve de lieve divioenden.
Dat het voor de vakbonzen m.ogelijk is een dergehjk
program op te stellen, bewijst maar al te zeer, hoe
de masss’s nog in burgerlijke ideologie, in de samen
werking tusschen Kapitaal en Arbeid, verstrikt zijn.
Duidelijk blijkt, dat de contra revolutionaire rol, die de
vakbeweging speelt, voer ’t aüergrootste deei w oid.
veroorzaakt door de burgerlijkheid der massa s. Dat
beteekent, dat men een zoogenaamd» „verovering van
dc vakbeweging, zooals de officieele kommunisten dat
zeggen r«a tc streven, niets gewonnen is. Ook als aan
’t hoofd aan deze m assa’s revolutionaire leiders zouden
staan, zou er weinig méér mee te beginnen zijn. De
koppen van de m assa’s moeten gerevolutioneerd. En
zoo blijkt alweer, dat ’t vraagstuk der revolutie het
vraagstuk van de ontwikkeling van het zelfbewustzijn
der arbeidersklasse is.

zoo, dat reformisme de K.A,P. onmiddellijk naar ’t
graf voert. Je moet niet vergeten, dat de 2e, 2VL- en
3e International» plus de vakbonden besloten zijn het
kapitalisme weer op de been te helpen. Daardoor
moeten ze noödwe d'.g n T o o t e deelen van het prole
tariaat tegen zich Ki gen. Ze. moeten daardoor met de
belangen van t proletariaat in conflict komen. De
K.A.P. kan dat proletariaat aMeen vereenigen onder de
vaan van de revolutie, alleen onder de heftigste be
strijding der burgerlijke maatschappij. Zou ze dat niet
doen, zou ze reformistisch worden, dan kwam ze in
’t vaarwater der andere politieke partijen en zou ze
oogenblik kei ijk daarin verdwijnen.
Overigens houd je laatste opmerking een compliment
voor ons in.
Dat we in de toekomst reformistisch
/.uilen worden, beteekent, dat we het nu niet zijn. Wij
houden nu dus aan ’t proletariaat de onverzoenliike
klassenstrijd voor. Wij belichamen op ’t oogenblik de
verste doeleinden van ’t proletariaat als klasse. Dat is
genoeg. Dat geeft ons kracht, om in onze moeilijke
strijd tc volharden.
De strijd tegen de bonzen, de strijd voor ’t zelfdenken en handelen van ’t proletariaat is tegelijk een
strijd tegen het reformisme. Zelfbewuste massa’s laten
zich niet om
persoonlijke macht van deze ot gene
leider van hun onmiddellijk klassedoel, de vestiging
der dictatuur, afbrengen.
Ondertusschen nogmaals m ’n dank voor je opmer
kingen, makker.

Wij bestaan van leugens.

Meerderheidssocialisten en onafhankelijken kunnen het
echter niet eens worden over de vraag, wie van beide
een hunner ministers plaats zaJ laten maken voor een
communistischcn.”
Nogmaals, arbeiders van Nederland, de K. A. P.
bestaat cmdat gij belogen wordi, en zoclang gij be
logen wordt. Kameraden, dat wil zeggen dat de K.
A." P. zal bestaan tot op het oogenblik dat gij door
ei^en strijd uw misleiders afgeschud en uw vijanden
neergeslagen hebt. Dus tot op den laatsten dag van
de proletarische revolutie en dictatuur.
i v i r 'C 'y r A M n c M
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Het is niet de schuld van de K. A. P. dat „De
Tribune” de waarheid uinimm Rusland en dc taktiek
der 3e Internationale niet aan de lezers bloot legt. Juist
Een welwillende hand zond ons een nummer van
het feit dat het P.B. der Nederlandsche C.P. alle kri
onze krant terug. Genoemde hand had ’t blad rijkelijk
tiek en openlijke bespreking van deze zaken verhin
van op- en aanmerkingen voorzien. W e 7 ijn de eige derde __ o.a. door ingezonden stukken te weigeren en
naar van dat lichaamsdeel dankbaar voor de betoonde
door 90°/0 der leden van de afd. Enschede te royeeren
belangstelling.
—■ was een van de oorzaken dat de bewuste en eer
Samengevat komen de opmerkingen op t volgende
lijke arbeiders uit de C.P. moesten treden. Zij wdden
neer. Ónze kiant scheldt al even erg als de andere.
niet mede verantwoordelijk zijn v o o r de grootsch
Als ’t proletariaat zich van zijn bonzen bevrijdt, moet
opgezette misleiding waardoor de C.P. in Nederland
het zich ook van de K.A.P. bonzen bevrijden. En ten
en in heel W'est-Europa voor de arbeiders als commu
d e r d e : als de K. A. P. macht krijgt in de toekomst
nisme wiiuc atschiïdrrcr., v/?.t d a r m e e niets ie maken
zullen wij de nieuwe reformisten zijn.
heeft. Zij wilden het proletariaat zonder demagogie de
O p deze opmerkingen van onze opmerker willen we
waarheid zeggen.
de volgende opmerkingen maken.
u
.
Onlangs werd in „De Tribune” daarover geklaagd.
Ja, waarde vriend, met dat schelden is t een
De redactie antwoordde den inzendei dat zij niet a l i c
moeielijke geschiedenis. Nou doen we io o ons best,
verdichtsels om de burgerlijke pers en van dezen (nl.
de dingen steeds zakelijk te houden en toch moet een
van de K.A.P.) en anarchistischen kant kan weerleggen.
verwijt, als dat van jou tot ons komen. Ik meen dan
„Wie beschuldigt, moet de bewijzen leveren." (De
ook. dat het niet gerechtvaardigd wordt door de feiten,
Nederlandsche arbeidersklasse wacht al maanden op
ie stoot je er eenvoudig aan, dat we t kind bij de
bewijzen van de zijde van Wijnkoop c.s. omtrent dc
naam noemen. Als wij zeggen, dat de vakbonden in
spionnage van Geers en zijn bende). De redactie be
het huidige stadium het hecluste bolwerk zijn voor de
schouwt" ons terecht als een partij met een blad dat
bourgeoisie, of dat de communistische partijen met
de leugen noodig heeft om in ’t leven te blijven. Juist,
pak en zak naar de 2e internationale overloopen, dan
arbeiders, zoolang gij in een net van leugens gebon
zie jij daarin schelden en verdachtmaken. M aar de
den wordt en afgehotklen van den revolutionairen
werkelijkheid is, dat wij dat zoo zien. Voor ons is
klassenstrijd, zullen wij vechten en tobben om al die
daarom da bitterste waarheid, wat voor jou giove
leugens aan de kaak te stellen en het licht te maken
leugen is. Dat is eenmaal niet anders. Uit deze g e 
in uw hoofden. Zóó stom is deze redactie van „De
zichtshoek is het daarom alleszins begrijpelijk, als de
Tribune” dat ze niet eens begrijpt welk een onbedoelde
redactie van De Tribune aan ons adres opmerkt, dat
lof ze onze partij toezwaait. Wij zijn geen partij om
wij bestaan van de leugen.
partijtje te spelen. Wij haten alle partijen. Noodge
Overigens doen we altijd verstandig met in de eerste
dwongen hebben we ons vereenigd o m het proletariaat
plaats op de z.g. ioon te letton, maar op ’t geen wat
zelfbewust te maken en te bevrijden van aile leugens
gezegd worui. De eer» zegt het zus ue ander zoo. ü t
die het verg ftigt. Helaas, we kunnen nog lang niet
te w e l : ieder vogeltje . . . . enz.
verdwijnen , de leugens liggen tot hooge muren opge
Dan je opmerking betreffende de bonzen, inderdaad
stapeld om u heen.
moet het proletariaat altijd en overal de bonzerij
Men maakt u wijs dat in Rusland de arbeidersklasse
bestrijden. Dus ook in Je K .A .P . Waarom daar met ?
aeheel achter het huidige Sovjet-regiem staat. Maar:
De leden van een Kommunistische Arbeiders < artij zijn
Volgens een bericht in de Praw da hebben 22 ieden
toch zeker geen engelen, kunnen toch niet geheel ont
der C. P., behoorende tot de zoogenaamde „arbeiderskomen zijn aan de opvoeding der burgerlijke maatoppositie” met Slapnikof en Alexanura KoIIentaj aan
schaopii ? Daar ontvangen w e de opvoeding, dat leider
het hoofd, op de vergadering van het uitvoerend connte
van bedrijf of staat meteen dc heerscher over dat be der internationale een verklaring afgelegd, waarin zij
drijf of in die staat is. De massa is voor hem werktuig.
zich scherp verzetten tegen de leiders der C. P. en
De kommunisten zijn voor een zeer groot deel aan
hun politiek. De Praw da merkt naar aanleiding hiervan
deze burgerlijke opvoeding ontgroeid. De een w at meer,
Het Communistisch Manifest .
. .
.
20 Cts*
op dat zij die deze verklaring aflegden, het centraal
De Grondslagen van het Comimanism* .
. 25
,,
de ander wat minder. Wie heeft alle burgerlijke in
comité der partij niet van te voren met hun voornemen
vloeden afgeschud ? Niemand. Dat in onmogelijk.
Het Historisch M a t e r i a l i s m e ......................... 40
„
..............
Maar een gew aarschuw d man geldt voor twee. t in kennis hadden gesteld.”
K l a s s e m o r a a l ...................................,
.
. 10
„
Wijnkoop buldert in Enschede: „ w ie zegt dat e rm
Erkennen van ’t gevaar is voor een gedeelte reeds
Het
Imperialisme,
de
Wereldoorlog
en
de
Pusland kapitalisme bestaat, liegt. A\aar wij vragen
S o cia al-D em o cra tie................................ 3o
„
de bestrijding van ’t kwaad. De ontwikkeling tot zelf alleen- „Waartoe dient dan een wetboek van handels
standig denken en handelen van ’t proletariaat is de
25 „
De W e r e l d r e v o l u t i e .........................................
recht, waarom moeten dan de vakvereenigingen weer
40
M
rationeele oplossing van het probleem. Die organisatie,
weerstandskassen instellen, waarom worden dan poli- Staat en Revolutie, door N. Lenin . . .
Het Opportunisme in de Nederlandsche Com
die de zelfstandigheid van denken en handelen t best
tieapenten die bij een staking aan een schoenenfabriek
munistische P a r t i j ................................ 25
*
ontwikkeld heeft, zal de minste last van „bonzen
te Moskou tegen
arbeiders geweld wilden gebruiken,
De Algemeene Arbeidersbond
hebben.
.. .
(Revolutionaire Bedrijfsorganisaties) .
20 „
|e derde onmerking verdient eveneens een kleine voor de revol. rechtbank gehaald ?
W at het deelnemen van communisten aan een z.g.
uitwijding. Als de K. A. P. macht krijgt, zullen wij arbeidersregeering (n.b. onder het kapitalisme!) betreft, De organisatie voor den klassenstrijd van
de nieuwe reformisten zijn. Wel kameraad, dit is een
het Proletariaat . .
• • • • 12y2m
alleen dit berichtje nog: „Naar de Köln. Zeitung uit
besluit bif analogie, door overeenkomst. Doordat je de
De
Sowjet-Regeering
en
de
2e
Internationale
Dresden verneemt, zijn sedert geruimen tijd onderhanon sleeptouw der Intern, bourgeoisie.
20 „
verschillende politieke partijen tot het reformisme hebt
delingen gaande om de communisten op te nemen in
zien bekeeren, daarom zal dit lot ook voor de A.A.r.
25 „
Open brief aan Lenin............................. ............
de regeeringscoalitie, die in Saksen thans uit meer
Bestellen bij P. Coerman, Joz. Israellaan 16, Bussum.
zijn weggelegd. Ik moet je eerlijk zeggen, dat je be
derheidssocialisten en onafhankelijken bestaat. De com
Bij toezending per post zijn aile prijzen 2 cts. hooger.
sluit mij een beetje te voorbarig en in ieder geval uoor
munistische groep is bereid in de regeering te treden.
die analogie niet voldoende gefundeerd is. De zaak is

Voor een verbitterde criticus.
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Geen steun aan de hongerenden
in Rusland ?
Ir. dit chaotische tijdperk tracht het liefdadige kapi
talisme de oinvang van ontzettende rampen, als nu in
Rusland, te stuiten door een beroep te doen op de
„mer.schelijkheid” en liefdadigheid der „volkeren’.
Het behoeft geen dispuut te zijn tusschen ons, dat
revolutionairen botweg weigeren hun stoun te leenen
aan dergelijke acties.
Maar dat was niet hetgeen ik bedoelde. Voor eenige
jaren terug, toen de revolutie in Rusland begonnen
was en het Russische volk wetens of onwetens (aan
de arbeiders wordt doorgaans niet gevraagd of zij
hun handelingen wel bew ust zijn) na een vierjarige
periode van bloed en moord zich wederom moesten
opmaken tot den strijd, doch nu voer een heiliger
doel, toen h a d h e t proletariaat van Rusland de s>ninathie van aüe communisten internationaal. En net v. as
een uitgemaakte zaak geweest, iudien toentertijd de
arbeiders van Rusland door een zelfde ramp getroffen
waren geworden, dat dan elk communist (waaronder
ook zij °die nu in de K.A.P. zijn vereenigd) zich er
voor had gespannen om zijn steun te verleenen.
En nu komt de redactie met de voorstelling van
..polsmofjes breien voor soldaten die in de loopgraven
verrekken” er. haalt daarbij het kapitalisme aan als
de onmiddeiiijke oorzaak van al dat immense leed.
Maar dat slaat niet op de z a a k ; die groote domme
boerenmassa heeft gevochten onder het tsarisme, om
dat zij daartoe gedwongen werd en vecht thans r.og
voor de bevrijding hunner klasse, ook omdat zij g e 
dwongen wordt. Het zou dwaasheid zijn de schuld
van het kapitaal te willen verhalen op die proletarenmassa in de doodenvelden van Rusland.
Het behoeft waarachtig niet in den vorm van lief
dadigheid te geschieden, wanneer wij die overblijfselen
dier menschenwrakki n trachten te behouden. Wij heb
ben (juist de revolutionairen) tot plicht de uitvoerders
der revolutionaire ideeën en de moedige strijders tot
bevrijuing onzer klasse te voeden, opdat zij in staat
zulUn zijn het gioote werk door te zetten.
En nu resten ons slechts twee wegen: „Wij wei
geren om principieele redenen, (waarmede de stakkerds
daarginds op de doodenakkers in geen enkel verband
staar) onzen steun te verleenen, waardoor wij vei zekerd zijn van een ontzettend verlies van proletarische
strijders,” of:
„Wij 6teunen zooveel wij kunnen teneinde verze
kerd te zijn van het behoud van een nieuwe generatie,
die ongetwijfeld de kiemen der nieuwe revolutie in
zich draagt.”
,
En het is daarom, dat ik een beroep ciced op liet
revolutionair klassebewustzijn der K.A.P.ers. Wij neb
ben tot taak die gefolterde en verdoemde proletaren,
die bezig zijn uit ie sterven, w ars van alle politieke
troebelen, te behouden, omdat wij hen noodig hebben
voor den komenden strijd.
J. F. van NUGTEREN
Dit .ingezonden” moesten we bekorten. Zie voor
de kwestie ons art. „Inzake steun aan Rusland.” Red.
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Krijgsraad te Genua.

-

waardeering en solidariteit, tot gemeenschappelijke
conferenties e n ................ al den aankleve van dien,
zooals gemeenschappelijke maaltijden.
Ja, die gemeenschappelijke maaltijden! Zij ziin als
het ware het symbool van de gemeenschappelijke uit
buiting van het wereidproletariaat. Wel krijgt de arbei
dersklasse harde lessen in dé*geschiedenis. Tengevolge
van zijn eigen gebrek aan revolutionäre wil en üaadkracht ziet het zijn vroegere helden (en voor hoevelen
zijn het nog helden) met de meeat geraffineerde ver
tegenwoordigers der wereldbourgeoisie gemeenschap
pelijk confereeien, convarseeren, dineeren e n ................
complotteeren togen hen, tegen de arbeidersklasse zelf.
W ant de conferentie van Genua i* niet alleen een
poging tot atgeheele verzoening van de kapitalisten
onderling, zij is tevens en vooral de m ier nationale
krijgsraad ven het internationale kapitaal tegen hei
in ter nationale proletariaat t .
Er moet slag geleverd woiden — tegen de proleten.
En daarvoor is in de eerste plaats eensgezindheid
noodig. Naast de gemeenschappelijke wil om de baas
te blijven, moet gemeenschappelijke actie staan
eenheidsfront. De oproep van Lloyd George luidde
met andere woorden : K apitalisten van alle landen,
vereenigi u, want tiet gaat om uw bettaan ! En zij
vereenigden ?ich.
Of zij hun doel zullen bereiken, is een andere vraag.
Dit hangt af van de arbeidersklasse, van dc mate van
hun klassebewustzijn en hun revolutionaire wv. Zeker
is, dat het den kapitalisten niet gelukken zal oin de
tegenstellingen in het kapitalisme zelf op te lossen,
want zij kunnen hun eigen productieproces niet be
herrschen En wat z’j ook zullen besluiten, dc ontwik
ke ing der maatschappij zal anders gaan dan zij wenschen.
W ant niet een Lloyd George, een Poincaré, een Ra
thenau of een Lenin maken de geschiedenis, maar de
in de maatschappij werkende productiekrachten bepalen
in eerste instantie den gang der ontwikkeling. En deze
krachten zullen het proletariaat voortstuwen naar ver
nieuwde en verhoogde revolutionaire activiteit, zij zullen
de reformistische illusies uit de arbeidershoofden ha
meren en ze ontvankelijk maken voor onze propaganda.
Deze zekerheid geeft ons de kracht om trots alles
voort te gaan met het strijdbare optimisme, dat over
alle moeilijkheden zegeviert.

Wanneer dit nummer onzer courant verschijnt, zal
de „Conferentie van Genua” wellicht reeds tot het
verieden behooren. O p het oogenblik, dat we dit
schrijven, is nog niet defir.itief te zeggen wat het re
sultaat zal zijn, ofschoon reeds thans dit eene
vasts t a a t : de heeren zijn er in hoofdzaak in geslaagd,
de proleten op een dwaalspoor en in den waan te
brengen, dat de wereldvrede en de opbouw nu zoo
goed als verzekerd zijn.
Wat is het eigenlijke karakter van deze conferentie,
van di concilie van het internationale kapitaal ?
Om deze vraag juist te beantwoorden, zullen we
moeten onderzoeken, wat tot dc conferentie geleid
heeft, welke motieven het internationale kapitaal had
om haar te beleggen.
De door de ontwikkeling der productiekrachten in
het leven geroepen botsingen tusschen de verschillende
kapitalistische machtsgroepen hebben tenslotte tot den
wereldoorlog geleid. Wat niet langs diplomatiekemweg
bereikt kon worden, de.opheffing der tegenstellingen
tusschen de kapitalistische machtsgroepen internatio
naal, moest met geweld geb eld geschieden, f.iaar
instede, dat de oorlog de tegenstellingen oploste, heeft
hij ze verscherpt. De machthebbers zouden voor een
niéuwe oorlog niet terugdeinzen, ware het niet, dat
deze de kans voor nieuwe revoluties zou vergrooten.
Men zal het thans langs vreedzamen weg probeeren;
Hindenburg, Fuch, Haig, en andere vechtjassen zijn
van het tooneel verdwenen, en in hun plaats zijn
Lloyd George, Barthou, Rathenau en consorten geko
men. W at de dikke Bertha’s, tanks en gifigasseu niet
vermochten — n.l. een gewelddadige oplossing der
tegenstellingen te brengen — zal men nu trachten te
bereiken door besprekingen, vastgelegd in overeenkom
sten en verdragen, in vodjes papier dus.
Wie, die nog beschikt over wat begrip en historische
kennis, gelooft, dat het mogelijk zal zijn ? Wie gelooft
nog, dat de tegenstellingen in het kapitalisme anders
dan door de sociale revolutie kunnen worden upgelost ?
Toch schijnt het, dat de groote massa der uitgebuitenen nog niet genoeg geleerd heeft. Na zich gedurende
vier jaar" wederkeerig te hebben afgesiacht, kwamen
ze eindelijk tot bezinning en revolutionair verzet, zij
het dan nog maar zwakjes. Maar het bleef een guerilla-oorlog tegen een vijand, die — hoe onderling
ook verdeeld — het in één punt eens was, n.l. waar
het de onderdrukking van de uitgebuite klasse betrof.
Het proletariaat, zijn eigen krachien untierschattend,
verviel na eenige vergeefsche stormloopen met verou
derd geschut in een toestand van afmatting en gevoel
loosheid. Het kreeg weer geloof in de scheppende
kracht van het kapitalisme en in de doelmatigheid van
zijn eigen reformistische middelen.
Doeh wel verre van weer op orde te komen, bleef
het kapitalistische oroductie proces ontwricht, de tegen
stellingen verscherpten zich al langer hoe meer, pro
ductie en afzet konden niet meer met eikander in
overeenstemming worden gebracht, de crisis, de doodscrisis, zette in. Ofschoon niet meer tot revolutionair
verzet geneigd, bleef het proletariaat in een toestand,
die het tot verzet noopt, het gevaar voor revolutie
bleef en is latent aanwezig. Intusschen kon het revo
lutionaire Rusland niet wachten, tot de arbeiders van
West- en Middel-F.uropa tot de definitieve afrekening
met het kapitaal overgingen, De boeren verlangden
handel met het buitenland, opbouw er. vrede met het
kapitaal. De Sowjetregeering moest voor hunnen drang
wijken, het coimïïuiiisme, of w at er dan bestond, werd
gelikwidcerd; zij zocht toenadering tot het Europeesche
kapitaal. Wederkeerige nood leidt tot wederkeerige
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nun btiiju af te ïiouden. Of zij er in zullen slagen?
Niet duur/aam Door het steeds intensiever uitbuiten
van het proletariaat /.at zich ten slotte ook dit bedrog
ontmaskeren en na een harde leerschool zullen de
arbeideis eindelijk leeren, dai de weg der verlsssing
met gaat over de economische democratie, maar over
de raden van arbeiders en soldaten, over den weg van
der. gewapenden klassenstrijd.

Duf»erkenning van Rusland door de kapitalistische
mogendheden beteekent voor de revolutionaire arbeide* het einde der Russische revolutie, het einde van
deze Russische revolutie. Rusland zal zich hebben te
gedragen als een „beschaafde” natie. D.w.z. als een
beschaafde zoover. De Rus^sche staat — wie aan het
iioofd er van staat, doet nieis ierzake
zal niet alleen
sanctie moeten geven aan de uitbuiting van het meest
uitgebuite volk ter wereld, maar zal zelfs eventueel
verzet met geweld moeten keeren. Dit is nu eennjad
de taak van pen „beschaafde” staat. Eén der voor
naamste bepalingen uit de resoluties van Cannes, op
welks resoluties de -conferentie van Genua gebouwd
is, is de volgende:
„A 1vorens buitenlandsch kapitaal beschikbaar
„kan worden gesteld voor de steunverleening aan
„eenig land, dienen de buitenlandsche geldbeleg
g e r s verzekeid te ziin, dat hun bezittingen en
„hun rechten m het betrokken zullen worden ge
ëerbiedigd en dat de vruchten van hun onder
n e m in g in dat land in werkelijkheid ook zullen
„worden verkregen” .
In deze enkele resolutie culmineert feitelijk de ge
heet* kapitalistische moraal.
beschikbaar stellen van crediet op voor waarde van
intensieve uitbuiting van het proletariaat van wiens
arbeid de vruchten ten deel z u l l e n vallen aan de buiten
landsche geldwolf.
Wie deze resoluties aanvaardt, stelt zich in dienst
van de internationale bourgeoisie.
Gezien de hachelijke toestand ven het Russische volk
moge men geneigd zijn de houding van de Russische
delegatie goed te praten — men moet een opportunist
van het zuiverste water zijn om nog e dunven be
weren, dat de wereldrevolutie door het praten met het
„puikje” van de vertegenwoordigen dar kapitalistische
lanaen, een stap nader komt. Zal Lenin straks in Rus
land de rol van Nosko in Duitschland vervullen? Wij
gelooven h e t ! De erkenning van Rusland zal dan ook
pas een klaar beeld van de waarde er van voor het
De erkenning van Rusland door de kapitalistische proletariaat geven.
naties is een feit geworden.
De burgerpers noemt dit een gebeurtenis van buiten
gewone draagwijdte. Een gebeurtenis, welk* verstrefc-

De erkenning van Rusland.

N \ . i i u v

i / w i v m v i i i o

o / 'n l i«W
H
n n r K p » jn - r n l ^ a r ................
b a t .......................
in lip t
v .
« « v .

w

jn jste

j

licht moet gezien worden.
De beteekenis der Russische revolutie in z’n opkomst
en teruggang overheerscht weliswaar in z’n grootheid
bijna alle andere maatschappelijke ontwikkelingen van
den laatsten tijd, maar in strekking bestaat zoowel
over ’t geheel genomen als in ’t bijzonder overeen
komst tusschen al deze uitingen van ki assen strijd.
Een merkwaardige overeenkomst in wezen zoowel
als in w?,ardeering er van door de burgerlijke klasse
bestaat in -de „erkenning” van „Sovjet” Rusland en
die van de vakbeweging door de meest ver vooruit
ziende vertegenwoordigers der kapitalistische klasse.
Waaruii toch bestaat de „erkenning’ van de vakbe
weging ? Alleen hieruit: dat de werkgever bereid is
met vertegenwoordigers der vakorganisatie te praten,
mits deze vakorganisatie zich gedraagt als een behoor
lijke, nette „bonafide” vereeniging, die hoogstens het
woord klassenstrijd eens als propaganda mag gebruiken.
De erkenning van de vakbeweging door de werkgevers
kwam tot stand ais gevolg van de wil der werkgevers
om het opkomend verzet der arbeiders in de parlemen
taire periode te voorkomen.
Het is dan ook verkeerd, dat de arbeiders in cieze
erkenning, die zich hoofdzakelijk demonstreert in het
z.g.n. georganiseerd overleg, een maebtsuiting zien.
Het georganiseerd overleg is voor de bezitiers van de
grootindustrie en het groot-transportwezen een uiterst
geschikt middel, om de aandacht der arbeiders van

Crisis en Revolutie.

Het wetenschappelijke socialisme neemt als uitgangs
punt der sociale omwenteling een algemeene en ver
nietigende crisis aan, een crisis dus zooals die, waarin
het kapitaal zich thans wentelt en waaruit het zich
tevergeefs poogt los te worstelen, De vraag, of dit
nu inderdaad de doodscrisis van nei inirmationale
kapitaal is, of dat zij van voorbijgaanden aard is
zooals voorgaande, mag eenigszins speculatief s;hijnen,
voor den objectieven beschouwer zijn er gronden te
over, om aan te nemen, dat het eerste inderdaad het
gevai is.
*
!§*
De vroegere crisissen, die vrij regelmatig intraden
na een periode van verhoogde productiviteit, zijn mede
de oorzaak van het imperialisme geweest, van de zucht
om buiten de nationale grenzen afzetgebieden te zoe
ken, waar het nationale kapitaal, evenals in het eigen
land, baas was. De snel op elkander volgende oerlo
gen waren een begeleidend verschijnsel van deze han
delscrisissen.
Wat is nu het karakter van de huidige crisis, die
nu al geruimen tijd duurt, veel langer dan de vroegere,
cn die nog steeds in scherpte toeneemt ? I« er slechts
sprake van overproductie en behoefte aan nieuwe af
zetgebieden ?
Het valt al dadelijk op, dat er van overproductie
in den eigenlijken zin van het woord geen sp rak t is,
want feitelijk is er van alles te weinig. Al bepalen we
ons alleen nog maar tot Rusland, w aar letterlijk alles

