I
omdat zij a! het geld hadden verbruikt, uat zij konden
krijgen. De voorzitter van den gemeenteraad z e id e :
het is. „niet Britsch” voor armenzorg om even goed
jegen® de werkeloozen te zijn als de raad van Poplar
(een oeel van I onden).
„Daar heb ik iets van gehoord."
Dus gij erkent, dat de werkeloozen slechter af zijn
dan zij waren en dat hun toestand steeds slechter wordt,
nietwaar kameraad ?
J k moet wel, want het blijkt duidelijk.”
En hoe staat h e t met rit* werkende artairiors V Wordt
hun toestand l>eter, kameraad ?
„Neen” .
is er één beroep, waarin de loonen niet dalen ?
„Neen".
Heb je gehoord van de ellende onder de mijnwerkers
van Zuid-Wales ?
„Ja".
Weet je, dat de kleine handelaars en de iagcre
middenstand in zaken alle klager over slechte tijden,
kameraad ?
„Ja".
Welnu, ben je het er niet over eens, dat we op het
doode punt gekomen zijn ?
„Ik zie niet in, hoe er verandering in te brengen.
Gij zegt, het is tc wijten aan de vele parasieten. Dat
kan ik begrijpen ; maar iniiien wij de industriën moesten
nationaliseeren, zouden we dan geen officieel para
sieten hebben, die groote salarissen krijgen ? En zou
de rookte bureaucratie in het regeeringsdepartement niet
even verspillend en kustbaar zijn als de dividenden
van aandeelhouders ? Zouden de arbeiders nipt even
veel dure parasieten moeien onderhouden, indien alle
industrieën werden gedreven als het postkantoor ? ”
Misschien wel, kameraad.
„Maar dat is toch socialisme; ik dacht dat je je
socialist noemde ? ”
Dat is geen socilaisme.
„*k dacht, socialisme beteekende, dat er slechts één
ondernemer zou zijn — de staat of de Gemeente —
en dat wij allemaal ons loon daarvan zouden krijgen".
Onder het socialisme zult ge heelemaal geen loon
ontvangen kameraad.
„Hoe zullen we dan leven ? Zullen we allemaal op
onze bankrekening trekken in plaats van te w erken?"
Zou je dat graag willen ?
„Dat zou ik meenen !"
We zouden allen van honger omkomen.
„Wel, ik veronderstel dat o o k ; maar hoe zouden
wij aan geld komen als we geen loon hadden ?"
We zouden geen geld krijgen.
„Hoe moesten we dan leven ? ”
Eet je geld ?
„Neen".
Waarom het dan niet zupder geid gedaan ?
„W at bedoel je ? "
Ik bedoel, dat we het heelemaal zonder geld zouden
doen. W e zouden werken om te produceer en voor
alle menschen, precies zooals je vrouw het eten kookt
en het huis schoon houd voor het heele gezin, en zoo
als het goed zou worden geproduceerd, zoo zouden
we het allemaal gebruiken, zoo als wij het noodig
hadden.
„Zou er genoeg zijn om rond te ko m e n ?
Waarom zijn er nu zooveel zonder werk, kam eraad?"
„Omdat de ondernemers geen markt kunnen vinden
voor hun waren."
Is dat geen bewijs voor je, dat we genoeg zouden
..„ l
hobben om rond tc komen, indicn .W. .W~ UU ~C „S II „V *I ,C—i l U-----III V U Idoende voor allen te produceeren ?
„Hei ziet er wel naar uit, maar ’t schijnt zoo’n kod
dig denkbeeld, zoo zot door zijn nieuwheid. Ik ben al
op heel wat socialistische vergaderingen geweest, maar
hoorde nooit iets dergelijks."
W as je het eens met het socialisme, dat je op die
vergaderingen hoorde verklaren, kameraad ?
„Ik kan niet zeggen, dat ik het ooit nauwkeurig
hoorde verklaren, maar ik had altijd het idee, dat a h
de industriell werden geleid gelijk het postkantoor, dat
er een heele hoop „gegannef” zou zijn, zooals me»
het in de Vereenigde Staten uitdrukt, menschen die
hun zakken volstoppen op onze kosten".
Als we het geld opruimden, zouden ze dat niet kun
nen doen.
„Hoe bedoel je d a t ? ”
Zij konden geen voedsel en kleeren in groote hoe
veelheden ophoopen, zooals zij geld bijeenschrapen.
„Waarom niet".
Omdat de overigen hun geen pakhuizen voor dat
doel zouden verschaften. Bovendien, wanneer zij zoo
veel kleeren konden krijgen als zij wenschen te dragen
en zooveel voedsel als zij verlangden te eten, waarom
zouden zij deze dingen dan bijeenschrapen ?
„Maar is het geen nieuw idee ?"
Neen, het is oud. Het communisme bestond voor het
kapitalisme.
„Maar de andere socialisten zeggen niet hetgeen gij
zegt — ik bedoel de Marxisten — nietwaar ?"
Marx zeide liet wel.

„Dat heb ik nooit gehoord".
Heb je ooit iets gelezen, dat hij geschreven heeft ?"
„Neen, maar zeg me, waar het te vinden is.”
Je zult het vinden, kameraad, in de critiek op het
Program van Gotha.
(W orker’s Dreadnought)
Het Zoeklicht.

Zielsverwanten of aan de vruch
ten kent men den boom.

A N N O 1922.
Orde heerscht in Duitschland.
Te Wilhelmshaven is Zaterdag 21 Mei 1922 het
nieuwe schip van Stinnes, de „Cari Legien" van stapel
geloopen. President Ebert en Stinnes hebben daarbi;
redevoeringen gehouden over de buitengewone ver
diensten van Legien als arbeideisieider.
President Ebert zeide o.m. dat Legien in Duitschland’s
zwaarsten tijd met al zijn kracht heeft gestreefd naar
arbeidsgemeenschap tusschen werklieden cn onderne
mers, teneinde het Duitsche economische leven te redden,
en dat reeds op i5 November 1918 de toenmalige
regeeringen e .1 raad van volkscommissarissen die arbeids
gemeenschap in officieelen vorm konden publiceeren,
mag in hooft zaak hem ais verdienste woiden aangerekend.
Stinnes, de industrie-koning en eigenlijke heerscher
in Duitschland, herinnerde er aan, dat liet Legien’s
bijzondere verdienste is geweest, na den nedei laag van
1918 te hebben gezorgd, dat Duitschland niet de prooi
is geworden van een gelijksoortigen bolsjewistischen
wantoestand als in Rusland, welke in Duitschland nog
veel ontzettender afmetingen zou hebben aangenomen
dan in den tandbouw staat Rusland.

Het volgende is uit een beschouwing van een ver
slaggever eener groot-kapitalistische courant ( N .k .C r t .)
over een gemeenteraadszitting te Rotterdam :
„Met den heer van Ravesteijn mag men betreuren,
dat nog steeds geen uitvoering is gegeven aan het
raadsbesluit, om het Henegouwerplein als sportterrein
aan te leggen. Zijn daar geen geestelijke belangen bii
betrokken ? Onder de kerkdijken w eid t dit nog maar
al te dikwijls met godsdieHstige belangen vereenzelvigd,
waarbuiten dan in politiek niets dan materieele drijfveeren schijnen te bestaan, ook bij de liberalen. De
heer Kuyk ziet Wever een mooi stadsplein ontstaan.
Maar wat moei de halfvolwassen jeugd hier dan den
heelen Zondag doen ? In de kroegen zitten of doelloos
rondhangen, zich vergapen aan een apachenstuk in
een bioscoop ? Zich verdringen, om in het zwarte
koolasch van de Veemarkt een balletje te trappen of
Naar de barbaarschheid.
uit baloorigheid de plantsoenen vernielen ? Kan ook
De officieele gegevens voor Tsjeeho-Slowakije' met
de geestelijke volkskracht er met mede gebaat zijn,
wanneer men terwille van de sport het rooken of ’t Roode Kruis in Tsjeeho-Slowakije gjeft aan, dat
van de 13 miljoen inwoners jaarlijks 50.010 sterven
drinken matigt of aflegt ? "
Vanwaar zou deze zielsverwantschap tusschen de aan tuberculose. Dr. Proehaska, de voorma ige minister
bourgeois kladschrijver en den „communist" v. Rave van gezondheid publiceert, dat in 1921 in Praa;.;26°0
steijn toch wel komen ? Uit hetzelfde vei langen, om van de kinderen in ’t eerste levensjaar stierven door
de proletariër met brood en spelen koest te houden ? gebrek aan melk en slechte woningtoestanden, (’t laatste
Welneen kameraden, het is louter een gevolg van de oorlogsjaar 12°,). Ministerie voor gezondheid geeft
buitengewone Marxistische scholing, die Dr. v. Ravesteijn voor Praag 10.000 prostitué’s op.
den pailementariers en hun bladschrijvers in de vier
(Int. Presse Korresp. No. 108).
afgeloopen jaren van revolutionair parlementarisme en
de gansche Nederlandsche bourgeoisie is van top tot
teen gerevolutioneerd. Dit moet althans tot haar eer
gezegd worden : dat zij leergieriger en bevattelijker is
voor de theorieën van v. Ravesteijn dan de proleten.
Waarde R edactie!
Die trekken nog altijd maar niet de konsckwenties.
En waarom zou ook hier geen „eenheidsfront" zin
Naar aanleiding van de vraag, gesteld aan de redactie
en beteekenis hebben ? Konsekwent is, dat het eenheids
van
„Alarm" in de K.A. No. 13, in het artikel „De
front van Stinnes tot Lenin gevolgd wordt door een
Anarchisten en wij,” tcuarom godsdienst, begrippen
dito front van Philips tot Wijnkoop.
en vormen geen eeuwigheid voor zich hebben, zag
Maar gehoond zij hij, die er kwaad van denkt.
ondergeteekende gaarne, afgezien daarvan of „Alarm"
ze beantwoordt of niet, deze vragen ook behandeld
in de K.A.
Zooeven bij ons verschenen :
Met groeten,

Ingezonden.

Rotterdam, 16 Juni 1922.
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door

H. GORTEH.
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Vorstelijke Praal.
Jawel, daar komen zij —
Edelen, en zoons van edelen, patenthouders,
Zij, die het monopolie hebben, rentmeesters
Van poovre landerijen, op wier magere schapen
Het profeteerend kraaien volkje zit.
Daar is het praalziek volk, dat melkt de weezen uit,
Daar is de hoogmoed, die ’t eenzaam harte breekt,
Dit zijn de lelies, van Salomo’s beroemdheid,
Die werken niet. noch spinnen zij. tenzij
Met webben zijn om d ’arme sloebers in te vangen.
Ziet daar den weldoorvoede, welke hem, die krijgt
Het vrekkig aardsche loon, ternauwernood
Het tiende deel om van te leven laat, totdat hij kruipt
Terug naar aarde’s koude berst. Hier is gezondheid
Gevolgd door ziekte, heerlijkheid door schande.
Overdaad door hongersnood, weelde door armelijk
gebrek,
En Engeiand’s zonde door Engeland’s Bestraffing.
Een troep van kreupelen, bedelaars en magere uitgeworpencn
Die »vagen zich een dag uit kelders, lage hutten
en rotte holen, om de moraal van heden
te demonstreeren, d’eilende achterhoede
van de aangekleede optocht . . . .
SHELLEY.
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Het antwoord op de vraag, die wij aan de redactie
van „Alarm” sieiuen w as reeds larig gegeven. Echter
niet door de bewuste redactie, die er misschien een
beetje mee in haai maag zit, maar door onzen p. g.
Gorter in zijn brochure „Het Historisch Materialisme
(zie pag. 84 tot 105 van deze brochure.) Het zou van
onze geringe ruimte werkelijk te veei gevergd zijn,
indien wij m Gorter nog eens moesten aantoonen,
waarom de godsdienst verdwijnt. Bovendien, beter dan
G. het gedaan heeft zouden wij het toch niet kunnen
doen.
Mocht er echter voor de lezers van onze krant in
de bedoelde brochure iets niet duidelijk zijn, dan zijn
we graag bereid, het zooveel mogelijk te verklaren.
Redactie.

O n z e Brochures.
Het Communistisch M a n i f e s t ........................ 20
Cts.
De Grondslagen van het Communisme . . 25
,,
Het Historisch M a t e r i a l i s m e ........................ 40
„
Klassemoraal . ..............................................10
„
Het imperialisme, de Wereldoorlog en de
S o cia al-D em o cra tic................................35
„
De W e r e l d r e v o l u t i e ...................................... 25
„
Staat en Revolutie, door N. Lenin . . .
40
„
Het Opportunisme in de Nederlandsche Com
munistische P a r t i j ................................25
„
De Algemeene Arbeidersbond
(Revolutionaire Bedrijfsorganifwties) . 20
„
De organisatie voor ‘den klassenstrijd van
het P r o l e t a r i a a t ................................... 1 2 ^ „
De Sowjet-Regeering en de 3e Internationale
op sleeptouw der Intern, bourgeoisie. 20
„
Open brief aan Lenin....................................... 25
„
Bestellen bij P. Coerman, Joz. israëllaan 16, Bussum.
Bij »cezending per post zijn alle prijzen 2 cts hooger.
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iedere halfheid is verraad.
Toen wij de K A.P.N. stichtten, hebben wij ons niet
ontveinsd, dat wij schiet bovenmensche ijke kracht
zouden behoeven, om ons staande te houden.
Werkende te midden van een door en door refor
mistische en apatische arbeidersklasse, moesten wij
komen met beginselen, waarvan de arbeiders nog
nimmer gehoord hadden.
Tegen de leiders moesten wij vechten, de almachiigen.
Tegen de vakvereenigingen, die massa-graven eer
arbeidersbeweging.
Tegen het parlement, hetwelk nog zoo’n voorname
rol speelt in de ideologie der arbeiders in dit land,
„de bakemat der vrijheid", waar de demokratie ware
orgiën viert.
Wij kenden de moeilijkheden en hebben ze met
onderschat.
Toch gingen wij vol moed aan het werk.
Wij, als historisch-materialisten. wisten immers, dat
de tijd met CnS was.
Dat, door de veranderingen in de productie verhou
dingen, de arbeiders noodwendig tot onze inzichten
moesten komen.
Dit zou niet dadelijk gaan. Niet ongestraft ieven de
arbeiders hier 4 eeuwen onder het kapitalisme. Van
geslacht op geslacht is de denkwijze der kapitalisten
meer de hunne geworden.
Dat vooral moesten wij bedenken. Zwaar zou de
strijd om de hersens de* arbeiders, met het kapitalisme
en zi’n aanhang, zijn.
* Onze taak kon in de eerstkomende periode slechts
z ijn : Verheldering brengen bij de misleide en bedrogen
arbeiders.
Wij begonnen aan die taak. Ieder op zijne wijze.
Er werden vergaderingen belegd, geschriften verspreid,
gedebatteerd, in het bedrijf en op de straat werd de
propaganda van man tot man gevoerd.
En nu, na nog geen jaar, kunnen v/ij reeds zien,
<int iu»r iiitgesuooidc zaad begint te kiemen .1
Zeker, het is hier en daar een enkel teer sprietje op
den reuzenakker.
Maar er is belofte van goeden oogst.
Worstelende tegen reuzentegenstand heeft onze
Gideonsbende het reeds thans zoover gebracht, uat men
onze principes kent in de arbeidersbeweging, dat men
• erover spreekt, dat men ze vreest.
W ant vreezen doen ze ons, allen die leven ten koste
van de schrale beurzen van het proletariaat.
En zij moeten zich met ons bezighouden. Dood
zwijgen, dat zoo gaarne gewild werd, gaat niet.
Er moet met die vervloekte kappers afgerekend
worden.
De wijze w aarop men dit tracht te doen is bekend:
lasteren, hitsen, schelden.
Principe stellen tegenover principe, daarvan is bij
de tegenstanders geen sprake.
W at is de reden, kameraden, dat wij na een korte
spanne tijds, reeds op zulke resultaten kunnen bogen
D i t : dat wij steeds ons be^n sel zoo zuiver mogelijk
propageerden, dat wij onomwonden, zonder n a a r links
of rechts te zien, onze ideeën onder de arbeiders brachten
Ziet, dat moest vertrouwen wekken.
Daar waren nu proletariërs, die niet met smoesjes
en vleierij en draaierijen bij de arbeiders kwamen,
maar die eerlijk en open zeiden, w aar het op stond,
en hunne daden waren in volkomen overeenstem
ming met de beginselen, welke zij beleden.
Nog kent men niet genoeg deze beginselen, nog is
de tijd niet daar dat (te proletariërs volkomen kunnen
breken met de oude vormen en gedachten.
M aar het gist in dc hoofden. En die gisting kan
slechts ons met vreugde vervullen.
Een zwaar deel onzer t a a k : ons een bestaan te
veroveren, is achter den rug.
Doch dit is nog maar een begin. Man voor man
en vrouw voor vrouw moet overtuigd worden van
deze gioote waarheid.

R E D A C T IE :
C o s . x e e d i jK 352*»
R o tte r d a m
A D M IN lS T aA T IF . *

A b o n n e m e n t s p r i j s f l 50
p e r Halfjaar.

T r a n s v a a l K a d e 106Huis A m s t e r d a m
Indien gij u niet meester maakt van de macht, zijt
gij verloren.
Het kapitalisme is de dood. slecht het communisme
is leven,
Partijgenooten, wij kunnen onze taak slechts vol
brengen, wanneer wij “ p den ingeslagen weg blijven
voortgaan, d.w.z. wanneer wij, volkomen vrij van alles
wat zweemt naar opportunisme, onze ideeën onder de
massa brengen.
Opportunisme is reformisme en reformisme is kapi
talisme,
De minste afwijking, bewust of onbewust, is halfheid.
En halfheid, makkers, is verraad.
Verraad aan het communisme.
Vorraad aan het proletariaat.
Halfheid is goed voor parlementariërs, voor leiders,
voor verraders. Ons past slechts de scherpste, klaarste
en eerlijkstc strijd.
Bant een ieder en alles uit, wat dit niet wil of den
ernst van onzen strijd niet inziet.
Thans komt het niet in de eerste plaats aan op het
aantal, maar op de hoedanigheid der genooten.
Wanneer wij dit in het Oog houden, zullen wij
zegevieren.
Iedere halfheid is verraad.

L o sse

N u m m e r s
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6.
ïn Februari 1921 verhieven zich de boeren en het
proletariaat tegen de sowjet-regeering, en de Russische
revolutie en het
kommunisme vielen. Niet het proleta
riaat, maar de leiders, die de
dictatuur in handen
hielden’ en de partij gingen tot
het kapitalisme over.
Sinds het voorjaar van 1921 is Rusland een kapita
listische Staat, waar alleen door het toevai der histo
rische ontwikkeling mannen, die vroeger kommunisten
waren, de macht bezitten.
7.
De strijd, dien de bolsjewiki tegen de andere Rus
sische partijen in het binnenland, en buitenland, tegen
de sociaalrevolutionairen, de sociaaldemocraten, de
kadetten en de monarchisten voeren, is de strijd om
de macht en de regiering in den kapitalistischen staat
Rusland.

8.

Stellingen der K.A.I.

De strijd, dien de bolsjewistische regeering van Ruslond tegen de regeeringen der andere kapitalistische
staten voert, gaat om dc vraag, welk kapitaal, het
Russische of het buitenlandsche, het grootste, beste
aandeel aan de uitbuiting van Rusland en van het
Russische proletariaat zal hebben.

(Vervolg).

9.

De R ussische Revolutie.

On. de macht en de regeering in den kapitalistischen
staat te verkrijgen en te behouden, verbindt de bols
jewistische partij en de Sowjet-Regeering zich met de
kapitalistische regeeringen van Europa, met het Europeesche kapitalisme in hut algemeen.

l.
De Russische Revolutie w as deels een proletarischcommunistische, deels een boersch-kapitalistische. Voor
zoover zij liet eerste was wilde zij het burgerlijke
privaatbezit opheffen. Voor zoover zij het tweede
was, het privaatbezit instellen. Daar echter het pro
letariaat slechts 8 procent, iiet hoerendom 80 procent
der Russische bevolking uitmaakte, w as de revolutie
een overwegend burgerlijke revolutie.

2.
De partijdictatuur der bolsjewiki — of wat hetzelfde
is, die van hun leiders — was, in overeenstemming
met het groorendeels burgerlijke karakter der revolutie
een burgerlijk middel, dat niet tot de dictatuur van het
proletariaat, maar slechts tot het bureaucratisme en
despotisme voeren kon en reeds de kiem van den uit
de revolutie tevoorschijntredenden burgelijken staat in
zich bergde. Een werkelijk geheel proletarische revoiuiie
zal geen partij- maar een klasse-dictatuur oprichten,
3.
De verdeeling van den grond onder de boeren was
burgerlijk en schiep het fundament voor den kapita
listischen staat
4.
De onderdrukking van de zelfstandigheid en het
zeltJoen van het proletariaat en zijner organisaties,
van zijr. vakvereenigingen enz., was burgelijk en be
reidde ook den bodem voor van het Russische kapi
talisme.
5.
Alleen het opheffen van het privaatbezit in dc indu
strie, het transport, den handel, was proletarisch. Daar
de boeren echter het kapitalisme wilden en aan het
proletariaat geen macht werd gegeven om de industrie,
den handel en het transport in eigen handen te nemen
en te houden, daarom moest, wanneer de wereldrevo
lutie uitbleef, de proletarische Russische revolutie, het
kommunisme, vallen.

10.

Het Russische proletariaat is in de Irn d en der bols
jewiki slechts een middel geworden om het kapitalisme
te vestigen en om de macht en de regeering in den
burgel ijken staat te verkrijgen en te behouden, zooals
het dit in alle landen een mfddel is in de handen der
sociaal-democratische, democratische en reactionaire
partijen. De onderwerping en verslaving van het Rus
sische proletariaat is het doe! der fcolsjewistiscbe partij.

De Derde Internationa Ie.
ï.
De 3de Internationale is een Russische schepping,
een schepping der Russische Communistische Partij.
Zij werd geschapen om de Russische revolutie, d.w.z.
de deels proletarische, deels burgerlijke revolutie te
ondersteunen.
2.
Door het dubbele karakter der Russische revolutie,
daar de D.I. zoowel de proletarische als de burgerlijke
revolutie moest steunen, door het tweeslachtige karakter
dus ook van haur doel, werd ook de Derde Interna
tionale een deels proletarische, deels . kapitalistische
organisatie.
3.
Voor zoover zij opricp tot de revolutie, tot de ont
eigening der kapitalisten, was zij een proletarische
organisatie tot opheffing van het kapitalisme. Voor
zoover zij het parlementarisme, de dictatuur der vak
verenigingen, de Partij- of leidersdictatuur behielt,
was zij een burgelijke organisatie, geschapen om het
kapitalisme in «tand te houden en op fa b o u w e n

W ant het parlementarisme, de vakvereenigingen en de
partij- of leidersdictatuur voeren niet naar het Com
munisme, maar naar de instandhouding var; !«ci
talisme.
4.
I)e Derde Internationale v/as dus van begin af een
decl 6 contra-revolutionaire organisatie.
5.
Deze organisatie voerde dan ook in dc Europeesche
ianden niet naar de overwinning, doch naar de neder
laag var. het proletariaat.
6.

12 .
Zooals het proletariaat in alle landen in de handen
der sociaal-democratische, der burgerlijke en der reac
tionaire partijen een middel is, om het kapitalisme m
in stand te houden, op te houwen er. over c k - v - r e id
te verbreiden en dezen partijen en hr.ar la d e rs ue
macht en de regeering over te leveren, zoo is i0 t t
zelfde doel het proletariaat nu ook een midoe in de
handen der Derde Internationale. Niet de revolutie, met
de bevrijding van het proletariaat, maar de eigen macht
in den huwelijken staat en de slavernij van liet pro
letariaat is haar doel.

Kapitalisme of Communisme in
Rusland?

Een werkelijk proletarische revolutie zal nooit hei
zelfbeschikkingsrecht erkennen Integendeel zij zal de
proletariërs van alle naties vereenigen.
De opname der boeren in het roode leger w as bur
gerlijk. Want de boeren zouden zich weldra aès vijan
den van liet communisme toonen, cn deden dat reeds
dadelijk. Wel zouden zij tegen de contrarevolutie vechten
om hun privaatbezit van der. gionu te verdedigen,
maar zoodra dit bezit zeker was, zouden zij zich tegen
het communisme keeren.
Dat aan de boeren het stemrecht g e g e v e n w e n ., w as
om dezelfde reden een b urgerlijke maatregel, die uoor ue
macht der boeren, de privaatbezitters werd veroorzaakt.
Burgerlijk (en eveneens door de macht der boe
ren veroorzaakt) w as de onderdrukking der zelfstan
digheid en hot zelf handelen van hut proletariaat.
D e ’arbeiders en hun organisaties kregen met dejfiüm g
en de controle der industrie, van het tiansport en van
den handel.
Burgerlijk kapitalistisch waren het burokratsm e en het
despotisme van de leiders van den hanuei, van net
transport en de industrie. Burgerlijk-kapitahstisch ook
de omkoopbaarheid en de omkooping, die onafscheide
lijk zijn van dit hurokratisme en despotisme.
Maai in den h^ogsten graad bocrsch*, d.w.z. burger
lijk kapitalistisch was van den aanvang af d e partijdictatuur der bolschewieken. In deze partij-, of wat
net zelfde is, in deze leidersdiktatuur, ligt de kern
der burgerlijke kapitalistische revolutie. Zij is het giootste
bewijs, dat de Russische revolutie voor het grootste
deel een burgerlijk kapitalistische was. Want zinkeen
diktatuur is "het kenmerk eener burgerlijke revolutie.
W ant een waarlijk proletarische revolutie kan alleen
door een ft/cw*e-dictatuur slagen. *)
Dit zijn alle maatregelen uit de eerste periode van
de Russische revolutie vóór Februari 1921. Zij toonen
reeds voldoende het dubbelzinnig, het burgerlijk karak
ter dezer revolutie aan. In een volgend artikel zullen
wij die uit de tweede periode opsommen, die het pro
letarisch karakter geheel vernietigen en Rusland maken
tot een kapitalistischen staat.

Onze partijgenoo en kunnen het onderstaande tegen
de leugenaars en schreeuwers der C .P . gebruiken.
Vooropgesteld dient altijd weer, dat de Russen 111
een land’ met 8 procent industrieele proletariërs en 80
procent boeren in het algemeen niet anders hebben
kunnen handelen dan zij doden. Dit mag ons evenwel
niet weerhouden, de waarheid te zeggen. En de w aar
heid is d e z e :
D** Russische revolutie w as »oor een k.em -w*.i een
communistische, voor het grootste deel een ooerenrevoluHe. Voor zoover zij een communistische revolutie
7.
was. hief zij het privaatbezit (in de steden) op. voor
V
zoover zij een boeren revolutie was, richte zij (op het
Daar het Russische kapitalisme opgebouwd moet land) het privaatbezit op en w as zij dus een jurgerworden, en daar dit kapitalisme niet opgebouwd kan lijke revoiutie. De Bolschewieken, als de radtkaa ste,
worden, zonder het herstel en den opbouw van het vastberadenste en best georganiseerde partij, leidden
Europeesche kapitalisme, werd de D. I. gedwongen de communistische èn de burgerlijke, revolutie en moes
de revolutie op te geven en naar net reformisme ieiug ten dus, van het begin af, aan de boeren, aan de pi 1tc keeren, d.w.z. zich den opbouw v a n het kapitalisme vaatbezitters van den grond, zeer vele kapitalistische
ten doel te stellen.
concessies doen.
.
De maatregelen der Bolschewieken moe en m twee
8.
gedeelten gesplitst w o rd en : die van October 191/ tot
Februari 1921 (de opstand in Kroonstad;, en die na
En daarom, om het kapitalisme op te bouwen, dezen o p s ta n d : de zoogenaamde nieuwe koers.
Wij zullen uit beide perioden alle voornaamste maatre
verbindt de D.I. zich thans — evenals de Russische,
thans kapitalistische bolsjewistische partij zich met ue gelen, die een kapitalistisch karakter hadden, hier o p 
Europeesche kapitalistische regeeringen en met liet noemen. Wij zullen zien, dat deze ook in de eerste
Europeesch kapitaal verbindt, om het Russische kapi periode reeds zeer talrijk en belangrijk waren.
De oprichting van boeren-sowjets w as reeds m kein
talisme op te bouwen — met de Tweede cn Iw eeen-een halfde Internationale tot den, opbouw van net kapitalistisch, want het w as zeker, dat de boeren tegen
het communisme zouden zijn. De verdeeling van den
Europeesche kapitaal.
grond onder de boeren w as burgerlijk, w a n t door deze
verdeeling werden de boeren, d.w.z. bijna de gehee.e
9.
bevolking van Rusland, kleine bezitters, d.w.z. vijanden
liet doel der 2de en 2 \ de en 3de I n t e r n a t i o n a . e van het communisme. De geheele boerenmassa werd
is dus hetzelfde als dat der kapitalistische staten en Hierdoor tot vijand van het socialistische eigendom en
regeeringen. Het eenheidsfront dezer 3 internationa.cn do socialistische bebouwing van den grond. Door d it
privaatbezit van den grond werd de kloof tusschen u»
is het eenheidsfront met het kapitalisme.
industrieele bevolking der steden en de gcueeie overige
bevolking een onoverbrugbare, d.w.z. niet
over brug
10.
gen met communistische middelen. De boycot der steden
door de boeren, het niet leveren van levensmiddelen,
Terwijl h e t k a p i t a l i s m e z i c h in e e n d o o d e l i j k c c r i s i s
heeft dit bewezen. De kloof w as van het begin at
b e v i n d t e n n o g i n h e t g e h e e l g e e n u i t w e g ziet, b i e d e n
alleen te overbruggen met kapitalistische middelen, d.i.
d e S b w j e t r e g e e r i n g e n d e Derde I n t e r n a t i o n a l e zie k
met concessies aan de privaatbezitters, de boe en.
o m h e i te r e d d e n .
Het zelfbeschikkingsrecht der volken, da; de oolsc.iewieken proclameerden en in de „ v r i j h e i d ’ van Finland,
11.
Estland, Lijfland, Polen, dc Oekraïne en den Kaukasus
tot werkelijkheid maakten, was burgen?:*, i^.t w as
n n r o m is üe 1>. I., gelijk de Russische bolsjewis ook een concessie aan de boeren. Daarmee maakten
tische partij tot een gfeheel contra-revolutionaire, he
de bolschewieken toen reeds den nationalen, den n a 
p r o l e t a r i a a t verradende o'rganisatie geworden. Z,j moe,
tionalistischen boerenstaat Rusland.
________
met de 2e en 2 J-cle gelijkgesteld worden.

Toen nu echter sedert het voorjaar 1921 de bolsje
wistische partij, die de dictatuur ovci Rusland hand
haafde, naar het kapitalisme overging, dwong zij
spoedig de 3e Internationale tot hot kapitalisme terug
t«> keeren. en de 3 e Internationale werd nu inderdaad
van den zomer 1921 af, geheel kapitalistisch en bur
gerlijk. De revolutie werd opgegevtn, slechts naar
hervormingen werd gestreefd, de opbouw van het
kapitalisme werd haar doel.

De Strijd van Nu.
En die spreker verdween zooals de Nacht
En weder irad daar op die eerste Reed naar.
En met een stem als een bazuin, als Lente
wind, die, juichende, blaast over cie Aarde,
Door goud zonlicht, zoo riep hij klaat rend ui .
U w ziel, uw geest, het is uw een ge kracht.
De ziel, ’t gevoel, het is de bron der kracht.
Het hart, het is de bron van alle kracht.
En met uw zielskracht kunt gij, durend den strijd,
Ook niets winnen dan uw eigen zielskracht.
En door al kracht van geest cr. van uw lichaam
Zult (rij dat ééne moeten zien te houden,
Te vermeerd’rcn tot in t onmeet lijke,
Door voortdurenden ongebroken strijd,
Zoodat gij eindelijk den strijd om alles.
Om de aarde, de zee, de lucht, het licht,
Zult moeten strijden met uw kracht alleen
Van uwe ziel, zonder hulp, zonder macht
Van geld of dingen. Met uw ziel alleen. —
Men zal u zeggen, dat organisatie
Van u allen, van alle uw millioenen
Genoeg zal zijn, dat gij dan wel van zelve

T o t macht komt, zoodra deze macht er is.
Maar ik zeg u, dat al hadt gij u aiien
In organisatie, het zal u niet
Helpen, als niet daar binnen u, binnen
Die massa’s harten, de ziel leeft, die wil
De gansche aarde uw vrije bezit,
En heel de menschheid als uw vohen broeder.
Ja ik 7eg u, dat zonder deze ziel,
D ’ organisatie zal het middel woiden
Om u slaven te maken, op nieuw, voor goed
Van de organisatie zelve.
Men zal u zeggen, dat de strijd u beter.
Zal maken, dat gij in den strijd veredeld
Zuit worden, en dat die vanzelve u
Een ziel zal geven tot de bet’re wereld
M aar ik zeg u, dat de strijd voor het kleine,
'Voor ’t bet’re loon en voor den korten werktijd
F'n voor een wet, die dit of dat verhindert,
Of ti een voordeel geeft voor dit of dat,
Met d’ organisatie, die daarvoor dient,
Dat die strijd juist een middel kan zijn om
b w ziel te maken tot een gierigaard,
Een egofot en een bekrompen burger,
juist de strijd om het kleine zal uw karaicter

*)
over
m et
z ie n
lijke

M e n l e z e h ie r o v e r d c b r o c h u r e v a n R o s a L u x e m b u r g
d e R u s s i s c h e r e v o lu t ie , d ie het in dit punt g e h e e l
o n s e e n s is h o e w e l zij t o e n n o g m e t z a g e n m e t
k o n , dat d e z e partijdictatuur uit het b o e r s c h e , b u r g e r 
k a rak ter der R u s s i s c h e r e v o lu t ie v o o r t k w a m .___________

}e Russische sn Aziatischs Revoluties in
verhand rust do W est’Europaesche.
Uit al het bovenstaande kan de arbeider zven, van
welk ontzaggelijk gewicht de taktiek der K.A.P. Vi,i'
do Wereldrevolutie ir. W ant de Russische en Az.atisute
Revolutie, die, zooais wij aangetoond h e b b e n , en d o o r
de Russische ervaring bewezen wordt, n w d z a k e ijk
worden tot kapitalistische revoluties, die het k a p i t u ^
me stichten, kunnen alleen gered worden en tenslotte
toch tot Communisme leiden, a l s d e V e s t Europeesche
slaagt. W ant deze zou dan zulk een mac.it lieoben,
fiat 7« •»-" het Russisch e n Aziatisch proletariaat ste*-n,
machines,' kapitaal enz. Kaf, vooral natuurlijk als liet
West-Europeesche proletariaat weer door net . oor
Aïiicfiksansche gesteund werd De Russi&wu i»n Az.a
iische revolutie hangt van de W est-Europeesaie c». )
En nu is dit het eigenaardige, dat dc taktiek ckr
derde Internationale
van Rusland, de
do partijdictatuur, de v a k v e r e e n i g m g , het e ^ n ^ ïd s u o n t
de ‘West-Europeesche revolutie niet bevorderen. mca
leiden tot ophouw, van hot kapitaEl AHcen dejaktiek
d r K . A. P . en K. A. 1. voert tot d e \ . e s - i - « . o Fw ^ . . e

De handel is dezelfde stiijd met ander wapentuig.
Hier deset '.ecri het linksen gebroed., het l o o p t de gatui
u it,

Tesamen met het l e ^ e r van spionnen, dat
Zich heimiijk in d e v l o o t genesseld h a c
w p ,_h i.nen
Om e l d e r s op d e z e l f d e kust ali K . a . p . e r s te verschijnen
W at nood ! Men boort ze in den g r o n d :
De Otsowisten, de linksche communisten, die^niets
En die maar gisten, dat w ’ ons niet vergewisten
Van ’t dreigende gevaar.
S chippero! H o! Hoe waait de wind
O o s t ! Zoo waait mijn jas, maar voor de rest,
hn voor de K.A.P ers waait ie west.

Uit Hengelo.

M aar hoort naar het nuclncrc geluid van de „revo
lutionaire parlementariërs!.” „Wie niet stemt
een
ezel i Hi®r is Tan Malakka, die uit Indië moest vluchten.
D ’kS stemt op Wijnkoop! Arme Tan Malakka, gij
waart te goed voor het corrupte zooitje. Keer terug
naar de plaats vanwaar gij gekómen z ijt!
Fn de droom van Pieter Jelles de Onvoorzichtige ?
Eer zijn droom in waarheid brak, werden hij en zijn
Filistijnen met uc ezelskinnebakken van het Algemeen
Kiesrecht verilagen.
Voorwaar. ik zeg u, in net laatst van de dagen,
zult gij vreemde gezichten zien.

Ook in Engeland.
Ook in Engeland, het klassieke land der vakver
eenigingen, wint de strijd tegen deze reactionaire or
ganisaties veld. Dit blijkt uit een bericht in het Engeische blad „The Socialist” :

De verkiezingszwendel is weer achter den rug. Ook
hier werd de eene vergadering na de andere gehouden.
e e n lijm sto k .
De Vrijheidsbond, S.D.A.P., C.P. Antirevolutionairen. A l g e m e e n e A r b e i d e r s b o n d (Dat laatste zijn ze allemaal). Hr werd ons .van alles
„Harry Gosling sprak op een massavergadering van
b d o j f d ; en de a r b e i d e r s ..............slikten het wel. Op
diverse transportarbeiders in de M ’ Lellon Qalleries,
,\
•s‘>r*
W i.h
van ue e . r u e. v,.,M
e i y.io
a u.Vc rmir<5■
............
j-f M
- rtshono
te Glasgow. En om de waarheid te zeggen, de idee
werd door ons gedebatteerd. Voor de eerste Sj-r«^ van den Algemeenen Arbeidersbond werd goed gepro
Henri ter Hal. Als er één demagoog is, dan is het pageerd ; want het is tegenwoordig aan de orde van
'pn^dus ook zij alleen tot de zegepraal van net Pi o- deze pias wel. Toen we hem wezen op het demago den dag. heel geschikt om applaus te krijgen. Hij het
gische van de frases „bezuiniging en vrijheid” en er debat ging het ’levendig toe. Fn geen wonder. Gij had
létariaat en van hel Kommunisme in Rusiand cn n z i c .
De taktiek der K .A .P . en der K. A. 1. is de basis oo wezen, dat de Storken, de Van Heeks, etc. de de redevoeringen moeten h o o r e n ! De uit-de-vakbevrijheid alleen voor zich zelven wiiuen en de bezui- wegings-strategie werd zorgvuldig uitgelegd, maar vond
en de voorwaarde der V/ereid-Revoiahe.
niJing uit de botten der arbeiders, kwam zijn heele geen instemming bij dc hoorders, want zij schenen er
speech pas in het juiste licht te staan. W e wezen er hun buik van vol te hebben.”
*) V eel m eer dan
W e st-E u r o p e e sc h e van de A z i
op dat Stork met ! Febn nog pas de loonen hat.
atisch e
W a n t bij e e n o n a fh a n k elijk k a p u a h s t i 1
p Pn 0 n
e e n
k a p it a li s ti s c h E u r o p a ten s l o t t e t o c h w e l v a r e n E e n o n 
verlaagd’, "omdat de zaak anders niet meer draaien
W e zouden zoo zeggen, de geschiedenis herhaalt
a fh a n k elijk k a p it a li s t i s c h R u s la n d en A z ie z o u d e n d c
*p
kon,
maar
(naar
het
gerucht
gaai)
op
uenze.iden
dag
zich
als het niet zoo benaal was. „The Socialist ,
t a l is t is c h c n b l o e i v a n Lvuropa te n s l o t t e m e t v e r k le i n e n , m a j
twee luxe auto’s voor 40000 gulden kocht.
die
met
de derde Internationale coquetteert en theore
vergrooten.
Op de vergadering van de S.D.A.P. sprak mijnheei
tisch op Marxistisch standpunt staat, stelt zich pracHoltrop, een en al voorstander van de vakorganisatie. tisch op het standpunt van de vroegere bestrijders van
W e zaten, zoo zei hij, in het moeras, en dat was de het socialisme, die beweerden dat de arbeiders er al
schuld van de arbeiders. Van onze zijde werd er toen
hun buik van vol hadden. Toen dat anders uitkwam,
in het debat op gewezen, dat wij al 23 jaar in de werden het de bolschewiki, waar ze hun buik van vol
vakvereeniging hadden gezeten en tot dc oveituiging hadden en nu deze schrik uitgewerkt heeft, z-al de
Nu de Bolschewieken Rusland door den vrijen handel, waren gekomen, dat deze had afgedaan. Dat daarvoor
K .A .P : en de A.A. B. aan de beurt komen.
de concessies aan vreemde kapitalistenien de erkenning in de plaats moest komen: de RwolutionaiieBedrijfs
Marxist willen zijn en het inderdaad zijn is twee.
organisatie. De schuld ligt niet bij de arbeiders alleen,
van het P ivaatbezit ook in dc industrie, en door zoo
veie andere maatregelen, die wij in /I: volgend nummer maar vooral bii de leiders der vakbonden, zoowel die
van de onafhankelijken als de modernen. Alle hebben
zullen opsommen, Rusland kapitalistisch make ,
vreezen zij natuurlijk, dat er
kapitalistische par het zelfdoen der arbeiders tot leuze, doch in de practijen zullen opkomen, die hun de regeering uit de hand ti«k wiücn zij de zaak voor ons opknappen.
Bij onze propaganda ontmoeten we herhaaldelijk
Aan dit debat namen ook deel, Hasenkamp v-jor
zullen nemen, en die, inplaats van hen, o p eene, voor
tegenstanders
met ’t p a r o o l: „W eg met alle partijen’ .
de
C
P
.
en
de
lieer
Pino
Post
voor
de
V.D.
Holtrop
het proletariaat misschien nog nadeehger wijze, he
w as het natuurlijk niet met ons eens, maar in tegen In verband hiermee brengen we een stukje u i l :
kapitalisme zullen invoeren. D a t z o u in R u s l a n d allee
een kleinburgerlijke, kleinboersche partij kunnen zijn, stelling tot Ter Hal bleef hij toch zakelijk.
Zondag 2 Juli w as hier een gewestelijke meeting
S Ä
S
invoeren onder de leuze „Nooit meer oorlog,.’ die boven ver
door H. GORTER.
van liet kapitalisme in Rusland ... de ha^ f " b^ {^ ran_ wachting is geslaagd. Toen we hier ons anti-verkieW e bevelen de geheele brochure ter lezing aan.
zin^srnanifest verspreidden viel het ons op, dat een
hen, d. i. de proletarische partij, daartoe d.c... .... ,-0
paar zich revolutionair noemenden en anarchisten het
ces
tegen
en d e w a a r s c h i j n l i j k e v e r o o r d e l i n g d u
Is een politieke partij voor het proletariaat noodig,
weigerden arm te nemen met een „dank u.” Een van
S o cia a l-R ev o lu tio n a iren .
om de macht ie veroveren t
hen "beweerde al 2 jaren terug in de Fed. van Metaal
Deze vraag moeten wij met de uiterste zorgvuldig
bewerkers dat we ons van het P.A.S. moesten afschei heid onderzoeken. Want evenals van de beantwoording
den o m ..............de persoon van schrijver dezes. Deze
der v r a a g : Welke organisatie kan de groote meerder
Revolutionair” en nog enkele anderen, die de kost heid van"het proletariaat tot bewuste strijders maken,
met handel verdienen, zijn nog grooter reformisten (Jan zoo hangt ook van het antwoord op deze vraag de
de S.D.A.P.ers of C.P.ers hier.
geheels revolutie af.
Intusschen heeft ons manifest to c h zijn werk gedaan,
De B o l s c h e w i e k e n h e b b e n v r o e g e r , in nun e e r s t e
' En ook deze moeien wij, willen wij de waarheid
p erio d e, d e d a n to c h ten d e e le c o m m u m s tis c b -p r o le ta daar verschillende arbeiders hier ons voorbeeld hebben vinden, slechts in verband met de klassen- en pro
ilsch e
r e v o lu tie g e m a a k t , d e S o c ia a .-R e v o lu tio n a ir e
gevolgd en niet hebben gestemd, althans zoo dat hun ductieve! houdingen beantwoorden. Slechts op dezen
stembiljet ongeldig was,
grondslag, nlel door subjectieve gevoelens, sympathieën
Binnenkort hopen we over de zoogenaamde revo en anthipatiiieün (zooals de anarchisten, syndicalisten
liaW i j m o e t e n e v e n w e l n ie t v e r g e t e n , d a t d e B o l s c h e 
w i e k e n n u , in hun t w e e d e p e r i o u e , « o e n w . . .
lutionairen hier nog eens wat nader te berichten.
en huns gelijken) en zelfs niei doui nabootsing ücr
d e S o c i a a l - R e v o l u t i o n a i r e n t o e n d e d e n :: e e n v e r b e n
De Correspondent.
Russische revolutie (zooals de Russen en de Derde
s l u i t e n m e t d e k a p i t a l i s t e n e n 'net k a p i t a l i s m e w e e . o p
Kameraden in Hengelo !
Internationale) vinden wij h a a r
Hier echter moeten wij niet zooals bij de eerste
Abonneert u op ons orgaan b i j :
ri<O f n d e B o l s c h e w i e k e n n u , n u zij d i t d o e n , d e w a r e
J. Weegink, Krabbenboschweg 4, Hengelo.
vraag in de eerste plaats op de macht en de concen
m ensch en zijn
S ociaal-R e v o lu tio n aire n te d o o d e n ,
tratie van het bankkapitaal, van het imperialisme, van
m a g b e tw ijfe ld w o r d e n .
de burgerlijke klassen letten, maar op de omstandig
heden van het proletariaat zelf. Want bij de vraag of
de in de bedrijfsorganisaties georganiseerde massa van
De door alle partijen met veel tam-tam gevoerd« het proletariaat zonder meer de revolutie tot stand kan
verkiezingscampagne is uitgeloopen op een . . . . . brengen, wordt over de kwaliteit van het proletariaat
’t Is met die nieuwe koers een eigenaardig ding:
gran van Madam Historie. Met ijzeren konsekwentie
zelf geoordeeld.
W ant schoon het hoogst gezag bij kris en kras
zijn' de van Uod g e g e v e n leiders der „mannenbroeders
Is de toestand, de klasse-toestand van het proleta
B ew eert: „wij varen steeds nog links,
y
J der geliefde zusters” door de geschiedenis zelf riaat van het meerendeel ervan, zoo, dat de organi
Toch komt de Internationale vloot
voor de taak gesteld om hun „program” u.t te voeren. satie’ naar bedrijven, in industrieele bonden en in een.
Bij elke reis op rechtsche kust terecht.
M aar de overwinning, waarvan ze zichtbaar geschrok algemeenen bond voldoende is om de ontwikkeling
Is dit een speling van de griilige natuur
ken zijn, werd niet bevochten zonder de negatieve van zijn kommunistisch inzieht, zijn bevrijding, de
Een plaatsverwisseling van O ost en w est .
actie der anUparlenscr.tariërs. -e v e n maa
0.n ■v'jr
revolutie en dc overwinning te bereiken ?
Of zou er hapering zijn aan ons compas
duizend, een vijfde deel der „staatsburgers
hebben
De revolutionaire arbeider legge zich deze vraag v o o r .
Het moet wel zijn, bij ons ligt met de scnuld, _
— zoo niet direct dan toch indirect — door hun
Hij stelle zich de klasse-verhoudingen van het pro
W ant pauslijke onfeilbaarheid heerscht met ahetn m r.on-activiteit als stemmers bijgedragen tot het slagen
letariaat voor oogen, die hij uit zijn onmiddellijke om
v a n het p la n O o d s . J u ic h ! v o lk v a n N ed erla n d , w a n t
geving- kent. Hij denkt aan de opvoeding, de huis
KM muitziek volk, d at aan de kinderziekte lijdt,
e ii h e b t w e e r e e n p a rlem en t, d a t e e n w illig w e r k tu ig
vesting, de voeding, aan het leven van den arbeider.
-.rijft<
11
»
hpf
*n
vorzet
,
Komt staag, en zeus op net « - ....n
z a l zijn in d e h a n d e n v a n u w e n H e e r . E n d e h e i d e n e n
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Het Proces tegen de SociaalRevolutionairen.

De Kommunistische politieke partij

a n d e r e

De Revolutie in Azie.
De Russische Revolutie leert ons, dat een ievolutie
in een achterlijk boerenland, met een heel klein per;
centage van industrieel proletariaat, zelfs al wordt zij
door dat proletariaat gemaakt en geleid, noodzakelijK
een boersch-burgerlijke, d.w.z. een kapitalistische worut,
cn niet tot het Communisme leidt.
Als dat in Rusland het geval is, hoiveel meer moet
het dan het reval zijn in de meeste landen van Azie,
in Perzic, in Englisch- en Nederlandsen
in d iejn ~ China enz., w aar het proletariaat en de indu
strie no2 veel kleiner zijn dan in Rusland!
Dc daar ontstaande revoluties zullen, ook wanneer
zij door de proletariërs g e m a a k t e n geleid worden,
omslaan in burgerlijke, in kapitalistische.
Dit is geen reden voor het proletariaat om niet aan
deze revoluties deel te nemen. Integendeel. W ant door
die kapitalistische revoluties k; ijgt het proletariaat daar
eerst zijn kans.
.
Maar de waarheid moet aan ’t proletariaat daai en
hier gezegd worden.
Dit aan het adres van Wijnkoop, Malaka, Sneevliet
en andere schreeuwers.
Omlaag kunnen balen, en u maken
Tot afschuwelijke lage arbeiders.
Als met uw ziel, zooals de groote zon,
De gansche aarde voortdurend in 't oog houdt
Als eenig doel voor uw begeerte en
U w strijd. Als gij uw ziel niet maakt tot zon,
Die alles, al ’t bezit de gansche Natuur
Bestraalt, beziet, bestreeft, ailéén, voortdurend,
Dan is uw strijd niets en gij wordt juist s aven
Door dezen strijd. — D a t zullen uw vijanden weten. —
A h ! gij hebt niets, gij hebt geen macht, geen geld, —
Geen wapens, niets.
En uw vijanden hebben alles, /-ij zullen
U afkoopen en pmkcopen met schijn.
Gij hebt slechts uw hart. Als dat een edels.een,
Een edelsteen, een licht, een vruchtb’re regen
Van licht wordt, zult gij winnen. Gij hebt slechts
[ t gevoel.
Als dut de bron, de spiegel van de waarheid,
U w eigen toestand, en uw eenig doel
W ordt, zuiv’re ongedeerde waarheidsbron.
Dan zult gij winnen, anders wint gij nooit. —
(Fragment uit „Pan” ).

Oe Organisatie voor üen klassenstrijd
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Het Bakkes der Democratie.

De Nieuwe Koers.
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le J a a r g a n g
van het proletariaat bewust-kommunistisch te rnakjn
en ook niet om het te bevrijden en tot de overw in
ning te voeren.
W ant het meerendeel van het proletariaat is slecht
gevoed, woont slecht, is overwerkt, heeft geen vrijen
tijd om zich te ontwikkelen. Het is slecht onderwezen,
heeft maar zeer spaarzame kennis en is in 't bijzonder
in ruik een geestelijke afhankelijkheid van zijn ge
boorte af (en als klasse sedert vele eeuwen), dat het
den weg naar de vrijheid niet slechts niet ziet, maar
•'laar zelfs nc-^ niet
dü*”ft te denk?;1
.:.
Dit kan door niemand betwijfeld worden.
Hieruit volgt dus, dat, ook wanneer het proletariaat,
het grootste deel er van, zich ir. de bedrijfsorganisaties
vereenigde, deze zwakheden een groot deel van dit
grootste deel nog zouden aankleven. Nog langen tijd.
W at zou — en zal — daaivün het gevolg zijn voor
de bedrijfsorganisatie en het daarin georganiseerde deel
van gei proletariaat ?
Er zullen vele schadelijke gevolgen uit dezen toestand
van het proletariaat voor de bedrijfsorganisaties ontstaan.
Vele gevaren.
Ten e e rs te : Het groote meerendeel van het proleta
riaat heeft door zijn bijzonderen toestand a!s klasse
dringend behoefte aan kleine verbeteringen en hervor
mingen en aan tegenstand tegen het slechter worden
van zijne* levensvoorwaarden. Zoo ellendig is zijn leven,
dat het altijd, ook in de revolutie, daarnaai zal ver
langen en daarvour strijden. Daarom za! het de revo
lutie af en toe en voor korten tijd daarvoor opofferen.
Het zal zijn bedrijfsorganisaties en zijn arbeidersbond
ook daartoe brengen en daartoe gebruiken. O p p o r tu 
nisme en reformisme bedreigen de bedrijfsorganisatie
en den arbeidersbond en het in hen georganiseerde
deel van het proletariaat.
De bedrijfsorganisatie en de arbeidersbond zijn dus
altijd blootgesteld aan het gevaar, de revolutie te saboteeren ter verkrijging van kleine verbeteringen, om een
schijn van macht te veroveren, om liet aantal leden
door het opnemen van onzuivere elementen te vergrooten enz. enz.
Er is dan ook niet aan te twijfelen, dat zelfs vele
leden van de Duitsche Union, evenals vele anarchisten
en syndicalisten de kommunistische partij niet willen,
omdat deze de revolutie boven de hervormingen plaatst.
Ten tweede bestaat het groote gevaar van het indi
vidualisme in de bedrijfsorganisaties Door gebrek aan
kennis, door egoïsme enz. zal het individu, b.v, de
leider in het bedrijf, zichzelf, zijn belang (als leider)
boven de revolutie stellen. Hetzelfde zal een bedrijf
doen, een plaatselijke of een landelijke bond. De
eenheid voor de revolutie zoo noodig, verdwijnt. Men
ziet dit reeds hier en daar in Duitschland.
Een derde gevaar dreigt: Het utopisme. Door onvol
doende kennis van de werkelijkheid overschat liet deel
van hel proletariaat, dat in den arbeidersbond georga
niseerd is, zijn macht. Arbeiders in belangrijke bedrijven
als voorbeeld de spoorwegen, het transportbedrijf, het
mijnbedrijf, meenen, dat zij alleen de revolutie, die in
W est-Europa en Noord-Amerika slechts door het ge
zamenlijke proletariaat gewonnen kan worden, kunnen
winnen.
En ten slotte — en dit is de voornaamste reden
waarom bedrijfsorganisatie en arbeidersbond niet vol
doende zijn — groote deelen van het proletariaat
ontbreekt het aan voldoende kennis. Zij weten met
genoeg van oeconomie en politiek, van de nationale
en internationale politieke en oeconomische gebeurte
nissen, van haar samenhang en van haar invloed op
de revolutie. Zij kunnen daar niet van weten door
hun toestand als klasse. Daarom kunnen zij niet te
rechter tijd handelend optreden. Zij handelen als zij
niet, zij handelen niet wanneer zij wel handelen moeten.
Zij zullen zich zeer vaak vergissen.
Al deze zwakheden van het proletariaat zijn gevolgen
van zijn toestand als klasse. Met deze zwakheden moet
onze taktiek rekening houden. Doen wij dit niet, dan
zullen zij ons de vrecseüjkste nederlaag berokkenen.
Voor een groot deel van het proletariaat kunnen
die zwakheden zelfs niet veranderd worden, zoolang
het kapitalisme bestaat.
Hoe kunnen wij deze zwakheden van de bedrijfs
organisatie, die het meerendeel van hdt proletariaat
moet omvatten, doen verdwijnen, hare gevolgen ver
zachten V
Hoe kunnen wij ons voor het opportunisme, het
individualisme, het utopisme van de bedrijfsorganisatie,
voor de geringe kennis van een deel van hel proleta
riaat hoeden ?
'
Er is een middel.
W ant niet alle proletariërs hebben te weinig kennis.
En niet allen, in ’t bijzonder niet zij, die grondige
kennis hebben, zijn Opportunisten, Miuiviuvaiisieu en
utopisten. Speciaal onder het Duitsche proletariaat zijn
er velen, die niet slechts door hun gevoel echie revo
lutionairen zijn, maar die ook groote en diepe kennis
hebben, politieke en oeconomische. M arx en Engels,

Kautsky, Mehring, Bebel, Luxemburg en vele anderen
lu bben niet vergeefs onder hen geleefd. Nog steeds
geldt hierom het woord van M a rx : Het Duitsche
proletariaat is aan een proletarische, een werkelijk
proletarische, revolutie het meest toe.
De klassenverhoudingen, de geweldige vlucht van
het kapitalisme hebben gedurende de laatste zeventig
jaren dit deel var. het proletariaat in staat gesteld, zoo
ver omhoog te komen. Een arider, grooter deel echter
hebben zij teruggehouden. De verdeeiing in arbeiders
bond en partij is dus een natuurlijk gevolg van de
productieverhoudingen, van de inwerking van het
kapitalisme op het proletariaat, dat daardoor in ver
schillende lagen verdeeld werd.
Het deel van het proletariaat, dat groote en diepe
kennis heeft, ie vereenigen in een organisatie, deze
organisatie te maken tot eene gronuig begrijpende en
revolutionair handelende, haar in dienst te stellen van
de revolutie en alléén van de revolutie, van liet geheele
proletariaat en alléén van het proletariaat, van de be
drijfsorganisatie cn van den arbeidersbond — dat is
het middel, dat alle genoemde zwakheden van de l>edrijfsorganisatie, van het proletariaat, opheft of verzacht.
En deze organisatie is de kommunistische politieke
partij, indien zij de werkelijk revolutionaire kom 
munistische partij, dc goede partij is, indien zij de
waarlijk wetenschappelijke, op de klassenverhoudingen
van West-Euiopa en Noord-Amerika berustende, taktiek
aanneemt.
W ant zij kent de oeconomie en de politiek, nationaal
en internationaal, gij is niet opportunistisch, niet indi
vidualistisch, niet utopistisch. Z ij is revolutionair, niet
slechts in het hart, maar ook in het hoofd. Zij kan
dus voorgaan met raad en daad. Zij gaat, als zij haar
taak goed opvat, daarmede voor.
Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat in een deel van
de bedrijfsorganisatie, van den arbeidersbond, niet even
zeer groote kennis en dezelfde goede eigenschappen
als in de partij voorhanden zijn. Immers, alle leden
der panij zijn ook leden van dc bond. Het wil slechts
zeggen, dat deze elementen in den bond steeds over
stemd kunnen worden door de anderen die nog niet
zoo ver zijn als zij. De beste elementen worden in
den bond gemakkelijk geïsoleerd en geatomiseerd en
hebben daardoor geen kracht. Zij krijgen eerst kracht
en vergrooten deze, als zij tezamen georganiseerd zijn. *)
Wie al deze dingen betreffende het proletariaat en
de bedrijfsorganisatie ontkent, die kent öf het prole
tariaat niet, óf de zaak is hem geen ernst.
De partij alleen kan „zuiver” zijn. Door den toestand
van het proletariaat als klasse.
Zij alleen kan slechts uit werkelijk-revolutionaire,
lielder bewuste elementen bestaan.
Zij is de eenige proletarische organisatie, die zoo
kan zijn. Door de klassenverhoudingen, waarin het
kapitalisme de arbeiders brengt.
En als zij de juiste, op de klassenverhoudingen be
rustende, taktiek volgt, dan zal zij „zuiver” blijven.
*) M e n heeft v o o r ^ e s t e l d , g e e n partijen te v o r m e n , m aar
fr u c t ie s in d e b o n d e n . Dit ieie t to t d e n c h a o s e n d o e m t den
boud to i m a ch telo o sh eid .

Ingezonden.
Aan de Redactie van
De Communistische Arbeider
Oostzeedijk 352 a Rotterdam.
W.M.
De leden onzer loge namen met bevreemding kennis
van het commentaar door uwe redactie geleverd op
een in uw blad’ no. 14 van Juni voorkomend artikel
„S.D.A.P.sche praktijken” (eerst l:»at in ons bezit ge
komen).
Namens de leden moet ik U dan ook mededeelen
dat wij niet aannemen dat een dergelijk commentaar
de goedkeuring wegdraagt van den redacteur. Dr. H.
Gorter en wij veronderstellen dat dit zonder zijn voor
kennis is geplaatst door een of ander redactioneel
broekje.
Immers, bloot afgaande op een door U ontvangen
mededeeling wordt, zonder het stuk in z’n geheel op
te nemen, een voorbarig ooiueei geveid.
Tot juist begrip dezer zaak verzoeken wij U ons
in de gelegenheid te stellen in Uw orgaan de toedracht
dezer aangelegenheid uiteen ie zetten waaruit U zal
kunnen klaar worden dat wanneer twee hetzelfde doen,
dit daarom nog niet steeds hetzelfde is.
Omreden men dit niet voldoende in het oog heeft
gehnudcu mogen wij concludeer en dat hier op z’n
zachtst genomen een voorbarigheid is ten toon ge
spreid die niet getuigd van sociaal inzicht.
Dit schrijven verzoeken wij U te publiceeren in Uw
eerstvolgend nummer en verzoeken U ons daaronder
mede tè deelen of U aan ons verzoek wiit voldoen

nl. een uiteenzetting onzerzijds op te nemen, waarna
wij U deze zullen doen geworden.
Dankzegging bij voorbaat voor de plaatsing en
goeden moed toegewenscht in oen socialen strijd.
Kameraadschappelijk groetend.
Namens Orde XIV loge den Haag.
DE SECRETARIS.
Antwooid van de redactie.
De leden van Loge den Haag van Orde XIV houden
het ons ten goede, maar zij moeten begrijpen, dat de
K. A. P . d.i. e e n handjevol revolutionairen P r o l e t a r i e r s ,
waarvan er nog verscheidene werkeloos ziin, m e t
moeite een veertiendaagsch orgaantje uitgeven en dus
niet aan andere organisaties zooveel gastvrijheid be
toenen kan. w aar zij zelf al plaats te kort komt.
Den secretaris willen wij even meededen, dat onze
p.^. Gorter geen redacteur meer is. Bij ons gaat het
nl. zoo, dat om het halfaar alle functies door anderen
worden ingenomen, in dit geval dus door redactioneele broekjes. Ofschoon zij zich al verscheidene jaren
in een langen broek op dit onderr.iaansche bewegen
(ietterlijk en figuurlijk) hebben zij nog nooit van Orde
XIV gehoord, waarschijnlijk door dc geringe luidruch
tigheid dezer organisatie. Echter willen zij eens wat
meer weten van het doel en de beginselen dezer, blijk
baar betere dan de kapitalistische orde. Zij houden
zich daarom aanbevolen voor toezending van gegevens,
ook over de betreffende zaak, doch kunnen niet belooven, dat dit alles in ons orgaan wordt opgenomen.
Dit hangt geheel en al af van het gewicht en de be
teekenis der gebeurtenissen.

Uit de Afdeelingen.
AMSTERDAM.
De afd. Amsterdam van de K.N.P.N. in h.h. ver
gadering bijeen op Maandag 17 Juli 1922, b e s l o n t d e
l e d e n i. iV». i J ü i j s c ii >*. i
Secievc t c ro y ceren :
1. M. Buijs omdat hij als werkgever op een voor
de arbeidersbeweging ontoelaatbare wijze o p t r a d ;
P. A. Secrève omdat hij bovengenoemde in zijn hou
ding voorging en ondersteunde wat de afdeeling in
strijd acht met de eerste begrippen van proletarische
solidairiteit.
Voor de afd. A’dam
K.A.P.N.
H ET BESTUUR

ROTTERDAM.
Op de voorlaatste h.h. vergadering der afd. Rotter
dam had een zeer heftige discussie plaats over het
artikel „De zelfbewustzijnsontwikkeling van het prole
tariaat” in No. 16 van ons orgaan. Sommige p.g
noemden het schunnig, wantrouwen zaaiend tegen de
geestelijke leiders, anarchistisch, onoergrondsch gewroet,
„Berlijnsch,” etc. Een der Rotterdamsehe p.g. voelde
zich persoonlijk aangevallen door het artikel (!) en
stelde voor, de redactie (die naar zijn meening onbe
kwaam voor haar taak is) door het P.B te laten
interpelleeren en ter verantwoording roepen.
De Rotterdamschc redacteur verklaarde zich daarmee
accooru. D c J i het is zeer de vraag, of het P.B. in
deze competent is. De hoogste instantie in deze is het
c o n g re s ; bovendien is er nog een commissie van ge
schillen.
Er heeft zich reeds een afzonderlijke groep gevormd,
die op het standpunt der redactie staat.
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Ue historische beteekenis van de
waardevermindering van de Mark.
We ontleenen aan de „Arb. Zeitung” uit Essen ’t
volgende:
De Duitsche klein-burgers begrijpen de wereld niet
meer. Of ze ook nog zoo dikwijls de koppen bij
mekaar steken en diepzinnige nationaal-economisehe
referaten over de stabiliseering vat. hun M arl houden.
Oom Dollar uit Amerika neemt cr niet de minste nota
van, maar klim l met Amerikaansche snelheid steeds
hooger cn hooger op d( va ]'utu-lud u t?. Alle „ w ete n 
schappelijke” autoriteiten worden opgeroepen, om dit
raadsel te verklaren, maar niemand weet, wat het te
beteekenen heeft.
De burgerlijke staatslieden houden conferentie op
conferentie, om dit probleem op te lossen. Zij ineenen
de dollar te kunnen schuiven, maar i n ’t volgend oogen
blik worden zij door de dollar geschoven en ai hun
„oplossingen” omvergeworpen. Kleinburgers, profes?oreii en staatslieden staan radeloos voor de recordtab‘ 1 der dollet-sprongen cn schudden de hoofden
om dat ze niet weten, waar het heen voert. Zij be
grijpen niet, dat de stijging van de dollarkoers en 't
dalen van dc Mark niet slechts een in de tegenwoor
dige toestand van het kapitalisme wortelendé oorzaak
maar vooral ook een diepe historische beteekenis heeft.
Beide, de onmiddellijke oorzaak zoowel als de diepe
historische zin, zijn ten nauwste verbonden met de
concentratiewet van het kapitalisme. Dat beteekent,
met die ontwikkelingstendenz, die gaandeweg de klein
kapitalisten door de groot-kapitalisten laat verdwijnen.
Zooals bij de afzonderlijke kapitalisten in ieder land
deze ontwikkeiingstendenz sterker wordt, zoo ontplooit
zij haar werking ook in ’t raam van ’t heele wereld
kapitalisme, doordat zij de kjeine staten steeds meer
afhankelijk maakt van de groote staten en ten slotte
hun zelfstandigheid volkomen doet verliezen. De onmiddellijke oorzaak en de diepe historische zin der waarde
vermindering van de Mark is daarom alleen uit deze
gezichtshoek te begrijpen.
De ineenstorting der Duitsche valuta laat zich ver
klaren uit de verplichting der Duitsche regeering van
tijd tot tijd sommen voor schadevergoeding in Dollars
aan de bourgeoisie der overwinnende staten te betalen,
en uit de daaruit voor haar ontstaande noodzaak op
de beurs Dollars te koopen Hoe grooter de vraag,
hoe grooter de prijs.
Met behulp van deze schadevergoeding koopt de
bourgeoisie der overwinnende landen zich dan de pro
ductiemiddelen in Duitschland, en wel systematisch de
eene fabriek na de andere, de eene onderneming na
de andere. Hoe lager de Mark valt, hoe goedkooper
voor de buitenlandsche bourgeoisie de productiemid
delen in Duitschland te koop zijn, des te hooger in
Duitsche munt stijgen natuurlijk dan ook de koersen
van de aandeelen der Duitsche fabrieken op de beurs.
De ineenstorting van de Mark komt voor de Duitsche
bourgeoisie en haar winstbelangen in zoo verre ge
legen, d at zij daardoor in staat gesteld wordt, goed
kooper voor het buitenland te produc eren en te
leveren als dit buitenland zelf. Anderzijds echter ver
oorzaakt het dalen der Duitsche valuta haar zooveel
grootere kosten bij ’t inkoopen van het voor haar
productie benoodigde ruwmateriaal in ’t buitenland.
De allergrootste voordeelen uit de „zenuwachtigheid”
van de Duitsche Mark trekken ongestoord die industrieën
in Duitschland, die onafhankelijk zijn van :t inkoopen
van ruwmateriaal in ’t buitenland, of die internationale
concernen, wier omvang hen in staat stelt, het ruw 
materiaal in V buitenland zelf te proiiiceerea, dan
in Duitschland tot afgewerkt product im verwerken
en het don als zoodanig weer in 't buitenland terug
te brengen. Daar vandaan komt het, dat pogingen toi
aaneensluiting van kapitalistische ondernemingen in de
laatste tijd vooral in deze richting opgemerkt worden.
Breede kringen der internationale bourgeoisie zijp dus
sterk geïnteresseerd bij een zeer lage stand van de
Duitsche Mark. En de buiienlandsche bourgeoisie heeft
even goed als Hugo Stinnes haar goede reden, als zij
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streven wederkeeiig ruwmateriaal eneindartikel-indi;strieonderncmingen in het buitenland eventueel in Duitsch
land in wilde, letterlijk van uur tot uur stijgende
hausse, op te koopen.
Door de veranderingen in de economische en poli
tieke grondslag van Duitschland, die door de wassende
aankoop van Duiischi ondernemingen door di buiten
landsche huurgeoi*/^automatisch te voorschijn geroepen
worden, begint ook zijn muntstandaard, zijn valuta
gaandeweg zijn karakter als finahcieeie vertegenwoor
diger van een nationaal-zelfstandige staat te verliezen,
fioe grooter om vang deze „Ueberfremdung”, deze
„vervreemding” , de uitverkoop van Duitschland door
het buitenlandsche kapitaal aanneemt, hoe meer het
economische leven en dc staat in Duitschland als een
nationaal-zelfstandige, in zich gesloten eenheid, ontworteld wordt. En des te Jager natuurlijk de stand der
Duitsche valuta en des te geringer — historisch gezien de noodzakelijkheid van een eigen Duitsche muntvoet,
d,w.z. oer Duitsche Mark, omdat voor de bourgeoisie
in het rijk van haar privaatbezit liet gebruik van èén
enkel betalingsmiddel van een en dezelfde muntstandaard
gemakkelijker en goedkooper is.
De onverbiddelijke expansiediang van het kapi
talisme dw ong de jonge Duitsche bourgouisie in de
Nieuwjaarsnacht van 1833 tot de eerste beslissende
stap on de weg tot
opbouwen van hare nationale
eenheid, alle tariefmuren binnen het Duitsche rijk te
verbreken, en eenige tientallen jaren later tot de tweede
stap, een gemeenschaapelijk betalingsmiddel, de Mark,
in de plaats te stellen van de Taler, Kreuzer, Heller,
Groschen enz. van de vele kleine staten. Heden
na
honderd jaren — vernietigt de in tusschen groot ge
worden wereldbourgeoisie reeds groote nationale gren
zen, opdat de kapitalistische handel de vrije baan over
de heele aarde krijgt.
In het ontwikkelingsproces der opbouw van de
nationale eenheid in Duitschland over won de mach
tigste der nationale klein-staten, Pruisen, niet ’t minst
daaidoor, dat het de toegang tot de open zee en daar
mee de deur der kapitalistische wereldhandel bezat.
Z ijn Mark werd officieel betalingsmiddel in heel
Duitschland. Wie weet. of later niet eenmaal de sterkste
van de kapitalistische groepen der wereld, de A m e
rikaansche bourgeoisie, haar boven alles beminde
Dollar tot alUtu zalig tna kende god ran deze aarde
verheffen zal.
In Weenen wordt voor een deel de kroon in den
handel reeds in ’t geheei niet meer in betaling genomen.
En de Duitsche zwaar-industrie geeft er de voorkeur
aan exportzaken van Duitschland naar ’t buitenland
aiieen nog in dollars af ie sluiten en te verrekenen.
hi dezelfde richting ais het scheppen van een inter
nationale valuta liggen de zich wederkeerig bijna over
stortende talrijke pogingen van burgerlijke professoren,
om een nieuwe theorie der internationale valuta als het
recept tot verwezenlijking van de hemel op aarde
aaneen te lijmen, om met dit patent-gencesmiddel de
wereld in een handomdraai gezond te maken („de
wereld — dat ben ik” ). Dat is voor alles het beteekenisvolle, intusschen verwerkelijkte voorstel van de
financieeie kommissie van de volkerenbond, tot „gezondmaken” van Oostenrijk, om het uitsluitende recht tot
uitgifte van papiergeld, aan een door hem zelf opge
richte en geleide bank in Weenen over te dragen.
Dit voorstel heeft in de onlangs ongerichte biljettenbank van Oostenrijk zijn verwezenlijking gevonden.
Volgens de statuten dezer bank hebben in de plaats
van de staat, 7 Weensche groot-banken het monopolie
tot uitgifte van ’t Oostenrijkgehe papiergeld.
Daarbij bevinden zich de grootste van 7 Weensche
bankinstellingen zoo stevig in de macht van het
Engelsch-Fransche kapitaal, dat dit reeds voor een jaar
in staat was, de hoofdkantoren van de vroeger zelf
standige Anglo-Bank en de Länder-bank uit Weenen
resp. naar Londen en darijs te verplaatsen.
Deze ontwikkeling kan noch de Duitsche noch de
Oostenrijksche bourgeoisie remmen of verhinderen. Z ij
kan alleen doorbroken worden door de proletarische
revolutie in D uitschland en Oostenrijk.
Als het Duitsche cn Oostenrijksche proletariaat zich
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niet nog te rechten tijd tot deze daad opmaakt, dan
zal de nuitverkoop ran Duitschland en Oostenrijk"
voortgezet worden, en wel tot volledige ontruiming.
Dan zal de Mark ontworteld zijn en tot de uiterste
grens tot op ’t nulpunt moeten zinken. W ant de
tendenz en laatste noodzakelijkheid voor het wereldkapitaal is het vastleggen van een gelijke miinteenh( id van de heele wereld. Zooals voor nauwelijks
**en half honderd jaren in het Duitschland dei kleine
.staten al de Kreuzer. Taler. Heller, Groschen en Zilvergroschen sterven moesten, opdat de Duitsche bour
geoisie haar winst zooveel gemakkelijker verrekent n
kon, Z O O ligt het in de ontwikkelingslijn ran het
wereldkapitalisme na de oorlog, ook de Mark, de
Frank, de Roebel, te vernietigen en voor hen een
eenheids geld te fabriceeren, alsgetuigenis.dat voortaan
de uitbuiting van het proletariaat over de heele wereld
gelijk „geregeld” is.
liet proletariaat der heele wereld staat voor een
zware, moeilijke toekomst, waaruit slechts één redding
mogelijk i s : de proletarische werehlrerolrtie. Het
Duitsche proletariaat staat in de strijd iegen de wereidbourgeoisie op de meest vooruitgeschoven post. Het
moet de eeiste en beslissende slag leveren. Niet zijde
aan zijde met de Duiisuic uourgcuisie, neen, allereerst
moet het deze verpletteren, terwijl Jiet zich door de
verovering van het staatsapparaat m
bezit stelt
der productiemiddelen in Duitschland! Dan zullen de
valuta-zorgen vanzelf een einde nemen.

De Londensche Conferentie.
De steeds veruer voortschrijdende ineenstorting van
Duitschland maakt het Duitschland onmogelijk de vereischte miljarden op tijd aan de overwinnende landen
te verstrekken. Zoo werd het noodzakelijk, dat de wijze
heeren weer eens een conferentie belegden, om nu over
een uitstel van betaling voor Duitschland te praten.
De economische en financieeie constellatie van de
Europeesche Staten is echter van dien aard, dat men
reeds van te voren ’t resultaat kon vóórspellen. D.w.z.
nul op ’t rekwest.
De Fransche en Italiaansche financiën gelijken op een
naar op de Duitsche. Vooral de Fransche. Frankrijk
heeft niet alleen vele miljoenen te betalen aan Engeland,
maar nog meer aan Amerika. Zcodat het op ’t oogen
blik een tekort van 90 miljard franc heeft. Frankrijk
kan geen cent missen, ’t Is zelfs zoo, „dat het uiterst
twijfelachtig schijnt, of het Frankrijk gelukken zal.
zonder zeer zware belastingen zijn begrooting binnen
afzienbaren tijd in evenwicht te brengen, ?eifs al mocht
de schadeloosstelling in volle omvang binnen komen,
waaraan eigenlijk niemand meer gelooft” (Hbld 20 Aug.)
Dit klemi te meer, waar de inkomsten ver beneden de
raming blijven. De opbrengsten uit belastingen en
monopolies worden iedere maand minder. De opbrengst
over de eerste 7 maanden bleef 852 miljoen franc be
neden de raming.
Duitschland gelooft nu door een moratorium en een
groote buitenlandsche leening zijn kapitaalkracht weer
te kunnen fundeeren. Maar zijn grootste tegenstander
F rankrijk kan geen óaycKblik wachten.
De eischen, die Frankrijk in Londen stelde voor ’t
inwilligen van een moratori urn w aren daarom zoodanig,
dat het zeker wist, dat Engeland 7? nooit zou toestaan.
Van deze eischen noemen w e :
1 Kontröle van de Rijksbank.
2 Kontróle in- en uitvoer.
3 Kontróle deviezenhandel in Duitschland.
4 Extra belasting op de Ruhrkolen.
5 Kontróle over de inkomsten uit Staatsmijnen en
bosschen.
6 Deelname aan de Duitsche industrie door verhocging van ’t aandelenkapitaal met 26%.
' Wat bèteekenen deze eischen ? Kiaar en duidelijk
heeft Poincaré het gezegd: Wij willen de r u ï n e
o ntg aa n . Frankrijk moet zijn kosten van herstel terug
krijgen, o p d a t h e t niet ineen z a l s to rten . Wij
zijn a a n h e t einde van o n z e k r a c h t
Dus de economische en financieeie kracht van

