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!e J a a r g a n g .
v^fbctering zal komen ? Zien juiiie dan een uitweg V
Zijn jullie knappur dan die knappe koppen van het
kapitaal, die
in een twintigtal conferenties d ’r eigen
suf geprakkezeerd hebben om die uitweg te vinden,
maar hem niet gevonden hebben. En geloof maar, als
er een was, dan hadden die ’t gevonden, h o o r ! Neen,
het kapitalisme heeft afgeda; 1. ’t Kan alleen dor.r de
ai Ier scherps te uitbuiting van Ie arbeiders z'n doods rijd
nog wat lekken. M aar op de been kem tn kan 't niet
meer. Honderden millioenen menschen zijn in OostEuropa en Azië niet meer in staat te koopen. Dat be
teekent, d t de fabrieken hun productie niet meer kwijt
kunnen raken, dus minder moeien gaan werken. Wat
weer beteekent, dat de in die fabrieken werkende
arbeiders zonder werk. dus zonder verdienste komen,
dus ook niet meer kunnen koopen. Spint dit zelf nu
maar verder uit. Waar ko.n je ten slotte aan toe?
Rn als jullie zegi* : n : Ja, maar vroeger hebben we cok
wei eens een beroerde tijd m eegem aakt. En dan kwam
er tenslotte toch weer werk, dan zeggen w i j : Juist,
maar dat kwam dan, omdat de kapitalisten ergens op
de wereld weer een plok vonden, die nog volgestopt
kon worden. En daar ging dan weer een nieuwe op* leving van uit. wanneer er weer zoo een nieuw afzet
gebied gevonden was. Maar dat is uit. Want we weten
toch, !ice de wereldoorlog juist hierdoor ontstond, dat
alles v/at te verdeden en vol te stoppen was, aan den
man was gebracht. Nieuwe afzetgebieden niet meer te
vinden, en de voorhanden zijnde markten gesloten.
Gaan jullie ’t inzien, dat er geen uitweg i s ? En dat
wij in Holland er ook aan moeten gelooven ?
Duitschland gaat met de vaart van een vliegmachine
naar den afgrond. Dat spreekt niemand tégen. Maar
als Duitschland kapot is, dan staan wij er ook vlak
voer. Wij en frankrijk en België, kortom ’t geheele
Westen. Want wij zitten economisch geheel aan
Duitschland vast De crisis is overal. Alleen is zeniet
overal even ver gevorderd. Maar naar die landen, waar
ze al verder is gevorderd dan hier, moeten wij kijken.
Die zijn ons voorland. En als die nu voor den afgrond
staan, staan
ij er straks voor. Daar moeten wij
vandaag al rekening mee houden. Wij moeten zorgen
gereed te zijn. Gereed om de diktatuur der arbeiders
klasse te vestigen. Dat moeten wij, nietwaar, om aan \
algeheele ondergang te ontkomen. Nu reeds moeten
wij, wanneer wij dat inzien er toe overgaan de vak
vereenigingen te vernietigen. W ant die zijn ingericht
op den strijd der arbeiders in het kapitalisme om wat
grooter deel van de winst dan de ondernemer uit zich
zelf zou willen geven, om dus in het kapitalisme zelf
voor de arbeiders wat meer loon, winst en arbeidstijd,
kortom ,'w at meer levensgeluk te verkrijgen. M aarniet
om het kapitalisme te verslaan en de communistische
maatschappij te grondvesten.
Daarom moeten wij organisaties hebben, die zuiver
en alleen zijn ingericht op ee revolutie, op den strijd
om de macht.
Dat zijn de bedrijfsorganisaties. Deze zijn al opge
bouwd volgens de Radengedachte. Zij hebben hun basis
iu het bedrijf.
Zij zijn niet om loonstrijd tc voeren, of verkorting
van arbeidstijd te verkrijgen, of andere „verbeteringen”
te bevechten. Neen, nadenken zullen we zien, dat
absoluut geen verbeteringen te bevechten zijn. Ver
onderstel eens, dat het gelukte, loonsverhooging te
verkrijgen. Dan zouden de bezitters oogenbükkelijk de
meerdere kosten, door deze loonsverhooging ontstaan,
op de producten leggen. Deze zouden daardoor natuur
lijk duurder worden. Kon je dan met je meerder loon
na de v«rhooging meer koopen dan ervoor ? En dit is
geen bloote veronderstelling, maar de werkelijkheid.
Begint dus eindelijk eens in te zien, dat de taktiek,
zooals die nu nog gehuldigd wordt, niet meer deugt
voor dezen tijd.
Met ’t kapitalisme te haten en verder op den ouden
weg voort te gaan, komen weer nier ’t Moet bij de kee!
gepakt worden, Dai kan aiieen door jullie zelf ge
beuren, arbeiders, tn de bedrijven en met de bedrijfs
organisaties.
W acht niet tot morgen, doe ’t vandaag!
Het Oosten is jullie voorland !

De Jongensstaking bij Werkspoor
Hoe tle DiifCiie denkt over dr ra kor ga nixatit.
De fabiiekskrant van „W erkspoor” is een onder
leiding der Directie staand krantje, dat de arbeiders
elke week als geestelijk voedsel voorgezet wordt.
De Directie houdt zijn arbeiders met aries op du
hoogte voor wat betreft de „fabrieksbelangen” en
tracht zooveel mogtlijk langs den weg der „democratie"
een goed kapitalistische geest onder de arbeiders te
brengen. In no. 57 van Zaterdag 29 Juli wordt ook
de Jongensstaking besproken en daarover o.m. liet
volgende g e z e g d :

De Jongensstaking.
O p den 6den Juli hebben wij weder een jongens
staking gehad, die ruim een week heeft geduurd en
waaraan door de helft der jongens, voornamelijk de
jongeren, werd deelgenomen.
Wij zouden van dit voorval geen verdere melding
gemaakt hebben, indien niet door enkele ouderen ge
tracht werd den indruk te vestigen, dat deze jongens
inderdaad recht hadden zoo op te treden. Hiertegenover
wiiien wij nogmaals opmerken, dat staken geen kinder
werk is. En een jongensstaking, die niet geleid wordt
door een vakorganisatie die gewoon is een staking
ernstig te nemen, is o n d e r alle omstandigheden at te
keuren.
Merkwaardig is vooral de laatste zinsnede, waarin
zoo waardeerend over dc vakorganisatie wordt ge
sproken.
De Directie moet van spontaan verzet — al is het
dan maar van jongens — niets hebben en ziet vee!
liever de oplossing van een conflict langs vredelievende
weg, d.w.z. door gekonkel met de leiders der vakver
eeniging.
W at oob de beweegreden tol staking voor de jonge
arbeiders van „W erkspoor” geweest moge zijn - uit
deze waardeerende woorden over de vakorganisatie,
uitgesproken door de slimme democraten van grootfabrikanten, zien we nog eens weer, welk een factor de
vakorganisatie is bij de wederopbouw van’ het kapi
talisme.
Het „georganiseerd overleg” — dit is de tender.z
die de vakorganisatie geheel beheerscht — is de hin
derpaal voor de spontane, algemeene revolutionaire
strijd, de zelfactie der arbeiders.

Uit de Afdeelingen.
AM STERDAM .

Het adres van de secretaris i s :
C. du Bruijn, Plaatijzerweg 76, Amsterdam.

ENSCHEDE.

M o t i e. De afdeeling Enschede in haar huishou
delijke vergadering van 21 Augustus 1922 spreekt de
groote wenschelijkheid uit dat de afd. Rotterdam haar
houding ten opzichte va« de groep Witte enz. ten
spoedigste in een rondschrijven aan alle afdeelingen
toelicht.

ROTTERDAM.
M o t i e . De afdeeling Rotterdam, bijeen in huish.
vergadering 26-5-’22 verklaart:
Slechts te erkennen de K. A. P. van Duitschland,
w aarvan het hoofdbestuur zetelt in Essen. Zij erkent
niet het bestaan van een richting Berlijn en een richting
Essen, maar meent dat die menschen, die het hoofd
bestuur in Essen niet erkennen zich buiten de K.A.P.D.
hebben gesteld.
Zij verklaart zich tegen eenigerlei verbinding met
deze reformistische elementen.

’ Partijgenooten en geestverwanten wekken wij op
ons blad, liet eenige orgaan eener revolutionair-marxistische partij, zooveel als in hun vermogen is te steunen.
Thans, u.eer dan ooit, is ons voortbestaan een levens
voorwaarde voor de zelfbewustzijns-ontwikkcling der
arbeiders. Gelden te zenden aan rie administratie ol"
aan het bestuur van de afdeeling.

Orgaan van

de K om m unistische A r b e id e r s Parti* in N ed erlan d .

N aar ’t b arbarism e.
W e r k l o o z e n - o n d e r s t e u n in g .
WEENEN, 22 Aug. (W . B.) In verband met de
alle verwachtingen overtreffende duurte besioot de
regeering over te gaan tot een verhooging der werk
loozen uitkeering van 3360 kronen voor ongehuwde
en van 4480 kronen voor gehuwde lieden. Hierbij
komt een brood--bijslag van 165 kronen per hoofd c n
per dag.
Zooals we weten kost een brood op ’t oogenblik
5700 kronen.
(Red.)

Zieke kinderen.
Volgens een draadlooshericht uit Berlijn zijn door
de gemeente-schoolarts te Heidelberg van de 4000
schoolkinderen, 2408, dus 60 0 } min of meer ziek
bevonden.
(Hbl.)

Arme s t a k k e r s .
Dezer dagen werden te Doetinchem 4 kinderen aan
gehouden. Ze waren 5, 6 . 7 en !! jaar. De kinderen
waren de hel van hun geboorte ontvlucht en trokken
bedelend van stad tot stad. De politie pakte ze op
er. transporteerde ze weer naar hun geboortestad naar
Oberhausen.

Het

nieuw e e ig e n d o m sre c h t
in Rusland.

Na ’t mislukken der Haagsche conferentie laat Litwinof zich in de Moskousche pers als volgt u i t :
Met algemeene conferentie’s laten we ons niet meer
in. in de toekomst zullen we afzonderlijke enderhandelingen voeren met de verschillende machten. O o k
onderhands iingen
ra e t a f z o n d e r ! ij k e
f i n a n c i ë c l e m a c h t e n zijn o n s w e l k o m .
Hiertoe heeft het commissariaat van justitie tegen de
a.s. zitting van de Russische centrale executie een
o n t w e r p b e tre ffe n d e hei p r i v a a t b e z i t
u i i %o w e r k t. Het nieuwe eigendomsrecht erkent
grondwettig het recht op privaatbezit en de plicht van
de staat, d i t r e c h t t e b e s c h e r m e n . De rechten
van buitenlanders in Rusland worden in ’t bijzonder
beschermd. Land en onroerende goederen (huizen enz.)
kunnen voor zeer lange tijdperken in pacht gegeven
________
worden.

Friedrich Engels over „Eenheid”.
M e n m o e t zich d o o r ’t g e s c h r e e u w naar „fcen h eid ” niet
v a n d e w ijs la ten b r e n g e n . D ie dit w o o r d ’i m e e s t in d e
m o n d h e b b e n , zijn d e g r o o t s t e t w e e d s a c h t z a a ie r s , d e a a n 
s t i c h t e r s van a lle s p l it s in g , d ie o v e r n ie t s s c h r e e u w e n dan
o v e r »F .enheid” . D e z e l ï e n h e i d s f a n a t i e k e r s zijn u l b e k r o m 
p e n h o o f d e n , d ie a ll e s tot é é n b rei w i l l e n m a k e n , d ie s l e c h t
h o e ft i e b e z in k e n , o m d e v e r s c h i ll e n in v e e l s c h e r p e r t e g e n 
s t e l li n g e n w e e r te v o o r sc h ijn t e d o e n k o m e n , o m d a t z e dan
bij e lk a a r zijn, ó f ’t zijn m e n s c h e n , d ie d e b e w e g i n g b e w u s t
o f o n b e w u s t w illen v e r v a l s c h e n . In o n s le v e n h e b b e n w e
m e t n ie m a n d m e e r last e n m o e i t e g e h a d , d a n m et d e E e n h eid ssch reeu w ers.
(U it e e n brief v a n E n g e l s v a n 2 0 Juni 1878).
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zich op de dezelfde bodem stelt. Zij mogen daaruit oordeeld werd, had ik de vaste wil die lange en
leeren, dat er in de grond v«n de zaak geen verschil onbepaalde tijd van vrijheidsberooving op mij te
nemen. Ik wilde wachten tot de ijveren kracht der
Blijkens „De Tribune” stellen dc raadsleden Wijn bestaat tusschen C. r . en S. P . A. P. ’t Zijn ver
ontwakende arbeiders niet alleen voor mij, maar voor
schillende
firma’s,
die
dezelfde
artikelen
v
crk
o
cp
e
n
:
koop, Colijn en Lisser den Gemeenteraad voor, te
alle revolutionaire strijders de beulendeuren zou openen.
opbouw,
reformisme,
bezuiniging.
besluiten :
Kameraden, voor veertien maanden kon ik nog niet
De
taak
van
een
kommunistische
partij
is
in
’t
hui
lo.
het aantal wethouders met twee te vermin
dige stadium, alle illussie’s uit de arbeiderskoppen te weten, dat ik in het tuchthuis lichamelijk en geestelijk
deren ;
zoo vreeselijk gemarteld zou worden als nu liet geval is.
2o. het salaris der wethouders met f 3000 te ver verbannen. Zij moet de arbeiders /eggen, dat heel de
burgerlijke wereld haar bezuinigingsgeschiecnw aan Dat ik waagde den Berliinscheii uitzonderingsrechters
minderen ;
in de taal van klassen-bewuste arbeiders tic verachting
3 o. den pensioengrondslag der wethouders even heft, ;vn ’t proletariaat dieper in ’t moeras te drukken, dat
van bet geheele revolutionaire proletaiiaat in het ge
bezuiniging niets haat,
redig te verminderen.
zicht ie- siiiiguen, vergeldt men mij hier in het tucht
Verder lezen wij, dat genoemde heeren bij de be- dat ondanks hervormingen en bezuiniging de chaos
huis honderdvoudig. Nadat door de oorlog van vier
groot'ng met een voorstel zullen komen, tot belangrijke voortschrijdt, zoodat <nder de dictatuur van onze klnsee
jaren en de tw eejarige vervolging mijn lichaam v er
vermindering van het salaris van den burgemeester. de opbouw pas kan beginnen, op dc grondslag van ’t
woest is, werd ik hier in het tuchthuis door vijf op
(H .B 1 .)
gemeenschappelijk bezit der productiemiddelen.
zieners beestachtig mishandeld. Driemaal werd ik in
Als dat niet helpt, Helpt niemendal. Nog steeds
de folterkamer gesleept, waarin ik gedeeltelijk volko
waren er arbeiders, die werkelijk meender, dat de
men naakt moest blijven” .
Communistische partij t e g e n k a p i t a l i s t i s c h e o p 
Nauat Max iïöiz nog uitvoerige: gesproken heeft
h o u w was. Ze herinnerden zich nog, hoe ,,De Tribune”
Het orgaan vnn het N. V. V. geeft in z ’n nummer over de schanddaden van de gevangenisdirekteur. („Bij
tegen de N. A. S -leider s uitpakte, omdat deze ook tot
van 9 Sept. eenige interessante cijfers. Daaruit blijkt, deze lichamelijke kerkttring komt nog de geestelijke
de „opbouw ers” behoorden. De „opbouwen," moe "1 i dat alle metaalbewerkersbonden in Nederland zoowat marteling door de chicanes van de direktem” ) kondigt
er uit, omdat in ’t huidig stadium de k /pitalistiscne
hij aan in hongerstaking te gaan en doet een beroep
51.000 leden omvatten.
wereld, die zich op de rand van de afgrond bevindt,
op de revolutionaire arbeiders hun plicht te doen en
W at voor ons belangrijke! is, is ’t volgende :
niet opgebouwd, maar in die afgrond gestooten moest
In 1920 werd in totaal door al die bonden ontvan hem door hun strijd te steunen. (Zie Berlijnsche K.A.Z.
worden,
gen : ruim f 1.426.000. Uitgegeven werd bijna f 957.000.
No. 60).
De Duitsche sociaal-democraten verguizen natuurlijk
De
rest
werd
,
o
v
e
r
g
e
s
p
a
a
r
d
”
.
Die
vakbonden
zijn
G e en o p b o u w , m aa r de pr o le ta r isc h e
deze
„inocrdenaar” en „brandstichter", zooals zij hem
dus
echte,
ouwe
„potters”
.
Ze
leggen
maar
eventjes
revolutie.
bijna 1/3 g e d e e lt e o p zij, om de bonden „rijk" te noemen. En een woord var. protekt tegen de marte
Maar onze C . P.-ers hadden zich toen zeker „ver maken. Zoo hadden ze nu met mekaar op 1. Jan. 1921
lingen, dezen strijder aangedaan (wiens voornaamste
gist” . Wat trouwens in de beste families voorkomt. een totaal vermogen van bijna f 851.000. Dat loopt misdaad, welke men hem ten laste legde, n.l. het dood
De zaak is nu dus voor elkaar. Voor alle arbeiders al aardig naar ’t miljoen.
schieten van een grootgrondbezitter niet eens bewezen
is ’t nu volkomen duidelijk, dat er één g eslo te n
b ü’kt te '»!■>) moet .men van hen, die zoo de mond
Wie ireeft ’t betaald ? jan Boezeroen !
b e z u in ig e r sf r o n t is, van Ruijsch de Beerenbroe<v
Nu dacht je zeker, dat de resi dat is 7 * voor de vol hebben over de bestraffing der sociaal-jevolutio
tot Wijnkoop. Voor <>!lc arbeiders m e e t t nu duide strijd gebruikt werd. Mis, kameraad. Daar moet eerst n ä re n in Rusland, s-iet verwachten.
lijk zijn, dat ook de C. P. tot de bezuinigings- en van betaald w orden: g e s a l a r i e e r d e b e s t u u r d e r s ,
Ook de K. P. D., de officieele Duitsche C.-er’s
opbüuwers-maniakken behoort. Opbouw, natuurlijk op reis er. ve rb lijfkoste n, b u r o k o s t e n en weet ik komen Max Hölz niet zonder reserves te hulp. Zij
kapitalistische basis.
wat nog meer. Maar affijn. ’t Slot van de zaak is, spreken v/el sympathie met hem uit, doen doen eer»
De C. P. geeft zich altijd uit voor de eenige revo dat er voor de eigenlijke strijd
beroep de klasse, justitie van het kapitaal, het proces
lutionaire partij. En als men moest afgaan op de zegs
te herzien, maar houden tevens telkens weer Max
Z O O W A T NIETS OVER BLIJFT.
w ijz e : „ Wie ’t hardste schreeuwt, lieef^ gelijk,” ja,
Hölz voor wat ztj ais zijn fout zien, n.l. dat daden als
Hoeveel er in 1920 aan strijd is besteed, vermeldt van hem het kapitalisme niet kunnen omverwerpen.
dan zou inen ’t inderdaad oogenblikkclijk volmondig
toegeven. Edoch, wij voelen niet veel voor die zegs het blad niet. Maar het geeft wel die getallen over
Waarbij zij vergeten dat juist door zulke onverschrok
1921. Hoewel de heeren bijna f 851.(XX) hadden op ken, koene daden, dc- massa (dat is waar) het kapi
w i j s cn hebben in dit geval meer op m et: „de spraak
gepot en de ontvangiten, volgens de maatstaf van
dient dikwijls, om de gedachten te verbergen".
talisme ten va! moet brengen, in beweging gebracht
1920, ongeveer f 1.400.000 geweest moeten zijn, werd
Waarin zit nu ’t revolutionaire van bovenstaande,
wordt.
nooit volprezen voorstellen ? Ondermijnen ze een pijler in 1921
Alleen de K. A. P. D. koos van de aanvang af
AAN STRIJD F 107.570 UITGEGEVEN.
van ’t burgerlijk g e z a g ? Zit cr iets specifiek commu
geheel zijn partij. En thans nok weer verwijt zij de
nistisch in ?
Dat is dus een dikke honderdduizend gulden voor arbeiders hun piicni ie verzaken door hun beste mede
Neen, ’t zijn doodgewone burgermans voorstellen. strijd in ’t ontzettende reactie-jaar 1921 !
strijders ter dood te laten brengen zonder een vinger
D a t doodgewone burgermannetjes zooiets kunnen voor
uit te steken. En de K. A. Z. schrijft: „ïher helpen
’t Is zoo welletjes!
stellen, dat men daarvoor geen communist behoeft te
Metaalbewerkers, ga maar braaf voort te contribu- geen resoluties meer, evenmin als de arbeidersklasse
zijn, blijkt bijv. hieruit, dat in de Engelsche liberale eeren. Je bonden worden rijk. En je verschaft velen een paar centen toelage helpen. Het wordt allerhoogste
pers stemmen opgaan, om een voorbeeld van bezuini en goed stuk brood.
tijd, dat ’t ernst wordt met de strijd, die een strijd
ging a a n ’t volk te geven en de minister8alari**en te
om eigen bevrijding is.”
verlagen.
>2 it'n n K tt.it k S B ik J k m
nftp-tt *t « « bm.km,**,•#.« « U * a X Overigens is ’t voorstel de salarissen d ir wethou
Verschenen :
ders te verminderen niet onaardig. Zou hei daaruit
Brandler,
de
voorzitter
van
de
V.
K.
P.
D.,
de
voortspruiten, dat W p enz. zelf geen wethouder zijn
en ’t ook niet kunnen worden ? W ant hoewel de C. P. Duitsche C. P., stelde zich in het proces, dat tegen
op de bodem tier burger
plotseling zoo zuinig wordt, stemde ze v e l voor een hem gevoerd werd, geheel
lijke
rechtsorde
en
trachtte
aan
te toonen dat öf zijn
rerhooging met f 1000 der
daden niet onder de burgerlijke strafwet vielen, óf dat
salarissen van K a m erled e n.
zij slechts geringe straf verdienden.
Anders Max Hölz. Hij
toonde zich in zijn proces,
Met de politie komt de C. P. langzamerhand ook
hem
door
de
Duitsche
bougeoisie
aangedaan, als een
op betere voet. Natuurlijk kan je .niet alles ineens ver
„De Strijd” van 9 Sept. gaat zich aan een bespre
consequent
revolutionair
proletariër,
die
de dingen neemt,
langen. Ze scheldt nog wei eens op de politie. Maar
king van de „dw aze” staking bij de bouw associaties
nuchter, zooals ze zijn, n.l. een onverbiddelijk, onverin Dordrecht stemde ze voor
te buiten. Daarbij komt echter onder de vele ontboe
zoenlijk^* oorlog tusschen de twee klassen, bourgeoisie
zemingen, die de bourgeoisie met genoegen za’ iczen,
uitbreid ing van het politiecorp s.
en proletariaat. Hij tracht niet viij te pleiten voor de
één voor. die ze buitengewoon zal toejuichen, ’t Blad
En nu zal men voorstellen de Amsterdamsche-opper- burgerlijke w e t ; hij neemt die daden op zich ; valt
vindt de loonregeling oij de associaties niet kapitalis
de
politieagent z’n salaris te verminderen. W at natuurlijk daarentegen de burgerlijke maatschappij aan en
tisch genoeg. En het gaat dar. v e rd e r :
ecrl'sanctioneeren, een in bescherming nemen van de rechters als haar klasse-apparaa».
„Ue t w e e d e f ou t in de loonr egeling
Welke een haat, dai verwekte bij de huidige heer
politie is. W aarom tegenover het militairisme
lijkt
o n s h e i ge mis aan s t u k w e r k w a a r 
schende machten, laat zich denken ! En die haat koelen
geen m an en fteen cent.
d
o
o
r
indiv idueel loonvcrschi» ó n m o 
zij op gruwbare wijze Hoort v/at M ax Hölz onder
en voor de politie v e l mannen en wei centen ?
gelijk
w ordt.”
meer schrijft uit het tuchthuis — in Duitscniand erger
Uit al deze bokkespiongen van een zich kommu dan een gewone gevangenis — te München :
’t Proletariaat wete hieruit, dat het bij ue afschaffing
nistisch noemende partij mogen de arbeiders leeren,
van ’t ontzettende afjakkersysteem, dat stukwerk heet,
,,Aan de revolutionaire a rb eid er* '"
dat ze niet kommunistisch is. Zij mogen hieruit leeren,
niet alleen de bourgeoisie, maar ook haar handlanger
„Als ik voor veertien maanden door het buitengewone
dat de C- P-, sectie van de 3e Internationale, zich niet
de vakbeweging, moet overwinnen.
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Kari Liebknecht over ds vakvereenigingen Partijgenooten en Geestverwanten.
n-> r ju itsc h c s o c .
pn y s k b s w s j j i n " i® in h?.2 r
le i d e r s van t o p tot te e n b e z o e d e l d , in ’t m o e r a s v a n k a p i
t a l is t is c h e k n e c h ts c h a p , m in is t e r ia i is t is c h la k e i e n d o m , v e r 
d o r v e n to t in ’t g e b e e n t e , so rru p t, g e d is c r e d it e e r d v o o r d e
h e e l e w e r e ld . Iedere e r n s t ig e k la s s e n s t r ijd e r , i e d e r e eerlijke
in te r n a tio n a lis t, i e d e r e o p r e c h t e s o c i a l i s t w e n d t zich v o l
a f s c h u w van hen af. H ei e e n s z o o t r o t s c h e g e b o u w d er
so cia listisch e a rb eid eiso rg a n isa ü ^ o vciv a iien . D e arb eid ers
b e w e g i n g v o o r d e n o o d z a k e li j k h e i d v a n e e n m o o r d e n d e
innerlijke strijd g e p l a a t s t , d ie ja ren la n g zal v o o r tv r e t e n .
E e n sirijd, d ie o n d e r t u s s c h e n d e r e v o lu t io n a i r e k rach ten
v a n h e t p r o le ta ria a t jniet v e r l a m m e n , n ie t z w a k k e n za l.
W a n t d e v a n d e d i s c i p l i n e - f e t i s i s m e d e o r g a n is a tie b u r o k r a t ie
e n d e v e r o u d e r d e ta k t is c h e o v e r l e v e r i n g e n vrij g e m a a k t e
k r a c h te n d er v o o r h o e d e , z u lle n d e r e v o lu t io n a i r e b e w e g i n g
b e s p o e d i g e n , vo or u itd r ijv en to t o n g e r e m d e d a ad k r ach t.
( U i t : „ D a s Z u c h th a u s u r t e il g e g e n L i e b k n e c h t ”).

Garantiefonds

üê Sow]8t=Regeering en de 3e Int. op
sleeptouw der Intern. Bourgeoisie.
Het N. V. V. voor stukwerk.

De Kommunistische Arbeiders u
Internationale.
ii.
Ilct Kommunistisch Internationalisme van de K.A.!.
is niet het fanatisme van een politiek-godsdienstige
sekte, geen wanlioopsproduct en geen ideële constructie.
Mcii moet aan de hand van de tengron.lslagliggendc
materieele ontwikkelingsfactoren aantoonen, welke drijfveeren met onafwendbare noodzakelijkheid drijven in
deze richting. Het zal dan ook mogelijk zijn de prin
cip iële verschillen tusscheh de K.A.I. en de derde Inter
nationale in hun voiiedige dialectische scherpte* naar
voren tc brengen. Rosa Luxemburg toonde reeds door
een scherpe analyse van het Imperialisme aan, dat
machtige objectieve, materieele krachten het Internatio
nalisme van het proletariaat ter zijde staan, welke aan
dat Internationalisme de richting wijzen van een prak
tisch handelen, hoog opgericht tegen het imperialisme
van iiei kapitaal en tegen het laffe, kleinburgerlijke
pacifisme van de 2e Internationale
In het imperialistische tijdvak van het kapitaal Lebben
de groote monopolistische bankconcernen de uitslui
tende heerschappij over tic natie, de nalioiale klassen
en dc nationale staat ve: kregen. Deze conccrr.cn ver
tegenwoordigen het geheele nationale belegging-zoekende
kapitaal. Zij zijn financieel en persoonlijk eng vei bonden
met de industrieeie kartellen, syndicaten en trusts door
de gezamenlijke uitbuiting der nationale massa van
consumenten door middel van bescham ende rechten,
karte'prijzen zonder koncurrentie, het doen van ge
meenschappelijke internationale financcele zpken en
internationale roofbouw der bodemschatten van alle
zwakke volken dc; aarde (petroleum, steenkool, ertsen
enz.) en gezamenlijke raden van toezicht. De imperia ■
listise-hv slaat is dc lieci sehappij ran c n kleine
olicharchie run milliardairen . bankdirecteuren, rade n
ran toezicht en ejrondbe: Ufern welke in staal zijn
door de corruptie der politie ke parlementaire partijen,
door liet bezit der openbare meeniny in de vorm run
de yroóte kapitalistische courantenpaleizen, door (te
uitsluitende bczetlineg der hooeje staatsambten ca der
diplomatieke vei tegenwoordigingen h ij rreemde rege 
ringen door leden cn werktuigen h n n n tr eigen fa m i
lies, hun enge winst- cn klasscbclangcn aan de natie
roor te stellen als de hóógste belangen ran allen en
dat dagelijks n eer te suggereeren .
De historische weg van deze maatschappelijke klassen
is geteekend door het ontstaan van kartellen en trusts
tot het monopoliseeren van de binnenlandsche markt
tegen vreemde kapitalistische concurrentie; door de
kapitaalexpórt in zijn geld vorm ter financeering van
kapitalistische ondernemingen, De gcldvorin van het
kapitaal stelt niets anders ’- 'oor dan de geaccumuleerde
meerwaarde dezer klasse, die zij in haar eigen land
niet besteden kan. Negers, Chineezen, Egyptische
feliah’s *), Turksche en Indische boeren enz. zijn de
geweren effenen de weg van het kapitaal. W aar het

INGEZONDEN.
De geschillen in de Duitsche K.A.P.
De Conferentie heeft dus de voorstellen eener 4e
Internationale aanvaard en zich zoo voor de Essener
richting onder de Duitsche K.A.P.-ers uitgesproken.
Des temeer moet dit ons verwonderen als we be
denken dat voor het gros der leden grond en aard der
b jsehiilen verre van bekend zijn.
Dit staat v a s t : de voorlichting in de krant was
uiterst gebrekkig, dc voorlichting m de afdeeling is zeer
eenzijdig en bovendien tendentieus geweest.
W at zijn de groote geschilpunten in Duitschland ?
Het zijn de drie volgende: het leiders vraagstuk, de
oprichting van een Internationale, en de houding der
Arbeidersbonden bij loonstrijd en dergelijke. De twee
laatste punten zijn voor ons als buitenlandsche partij
natuurlijk ’t belangrijkst.
Het pu nt; de taak der Arbeidersbonden is in dc
nummers 10 cn 11 kortelings toegelicht. Het Essener
siandpunt werd verdedigd. De " bedrijfsorganisaties
moesten op liét starre standdunt van de directe ver
overing van de macht blijven staan, om hun univcrseele revolutionaire kracht te bewaren.
redeneering van het artikel echter was. dunkt
mij, te beperkt. Men mag niet uitgaan van dc redeneering dat de revolutie op een bepaalde datum, hiiv,
28 Augustus, begint. De revolutie heeft tal van voorgolvingen, verzet van de arbeidersklasse, dat we moeten
trachten „doelbewust te richten en in politieke banen
te leiden” (zooals het artikel in No. 1 1 zei), Die* be
wegingen zullen een steeds meer revolutionair karakter
aannemen, of wel steeds meer de mogelijkheid vertoonen zich in revolutionaire richting te laten sim en.
Met vraagstuk nu is te bepalen w a n n e e r zoo’n b e
weging daartoe rijp is. W at wil nu de Essener richting?
Die wil meedoen met zo o ’n beweging als die eenmaal
weerlooze uitbuitingsobjeten en kanonnen cn machine -

kapitaal door de* toestanden van „nr. tui ai Wirtschaft’’
(productie nog slechts voor eigen gebruik; (Vert.) geen
bezitslooze proletariërs aantreft om die uit te buiten,
maakt het deze door gewelddadige onteigening der
burbaarsche volken in bloedige koloniale oerlogen cn
gruwelen. Slechu» op die manier zijnde groote koloniale
rijken van de burgerlijke n nies van Eu opa ontstaan. Het
moederland veracht de koloniale m assa^ als nrridervernietigt hun historische rcchtcn cn bereid
willig staan bezitslooze proletariërs gereed om tezamen
met kapitalisten en offlciercn het gekleurde gepeupel
o n m e e d o g e n d te onderdrukken, ^ c maatschappij cn
de burgerlijke* naties met de hoogste, kapitalistische
vormen van uitbuiting is een zeer enge kring, welke
•»«;j>ei M is !o! het blar.ke ras. De kapitalistisch expansie
van deze kring is alleen maar mogelijk geweest doordat
zij in een milieu van volkeren leefden, welks historische
ontwikkeling hief toe de mogelijkheid bood. De grens
is getrokken met het verdeeld zijn van alle ba'rbaarsche
en halfhaibaarsche volkeren. Met de ve; mindering dezer
volkeren begon de scherpste concuner.tie onder de
burgerlijke staten, Irunt zonder liet re ld ran inter
national( c.rpanyic en uitbuiting zijn t i j rirooideeld
tot sterven, daar liun eie eigen niaeitxehappe lijke pro
ductiekracht! n orcr Ik t hoofd ejrey ieti en het preAc
leiriaat door midejtl rein de revolutie en d( bilt »pr
ooi log d' politieke inachL grijpen en het nitbuitingy
systeem ten ral brengen, meet om zijn sociaal la
staun ti redden <n te verzekeren In de laatste fa<’i:i
der oniirikkeling begint daarom een icilde concur
rentie hals ore r kejp om d< nog roorhatiden zijnde
onrerdeclde uitbuitingsge bieden. De strijd oin Turkije,
China, Perzië, Marokko kon reeds nie meer ais ökonomi
sche concurrentie der kapitalistische olkharchiën **)
beschouwd worden cn werd tot politieke machtskwestie.
Het bankkapitaal financierde deze staten; langs de weg
van staatsschulden werd de verhouding van afhankelijk
zijn van de geldconcernen geschapen, die voottaan hun
politiek bepaalden. Het bankkapitaal verzekeide zich
door zijn politieke invloed en de achter het kapitaal
staande staat van de uitbuiting der bodemschatten en
de bouw van spooi wegen door de nationale tiusts en
kartellen. Zoo bewerkten de Engelsche kapitalistische
oligarchie4 Egypte, Engelsche banken financierden de
staat der onderkoningen en landbeys. In ruil voor het
risico hunner geldbelegging in een bankroete feodale
staat, staken / ij het voorrecht t o t ’t bouwen van spoor
wegen en geweldig uitgebreide landerijen, in de vrucht
bare delta van de Nij! in hun zak. Ter bescherming
van deze voorrechten, bezittingen en titels van eigendom
werd het land militair bezet cn bestuurd. Door wet en
bestuur werden tic* fellah’s onteigend cn de Engelsche
maatschappijen kregen aldus de noodige proletariërsm assa’s voor de aanplant van boomwol. Onder ue
huichelachtige benaming van een beschermde staat werd
Egypte het gebied van allergrootste winsten, boomwolveld der Engelsche textiel ka pitaliste n, die zich daardoor
van de Amerikaansche boomwolkapitaüstcn onafhan
kelijk maakten. Van de tienden der oogsten werdén

revolutionaire doelstrevingen heeft. Zeer traai in theorie»
zeer logisch, zeer verstandig; en uitmuntend middel
om de organisatie voor opportunistische besmetting te
behoeden (cn ook dit slechts schijnbaar).
Echter: als de bedrijfsorganisatie bij een zuiver
revolutionaire beweging zou komen aansukkelen om
leiding te gaan geven zou ze de bons krijgen van eie
strijdende arbeidersmassa’s. Die zouden de B.O. niet
kennen, cn dus groot gelijk hebben. En al had Essen
dan duizend maal de revolutionaire waarheid in pacht,
zijn wijsheid zou genegeerd worden.
De Berlijners daarentegen zeg g e n : men moet pro
beeren elke beweging, ook dc loonstakingen tot revo
lutionaire bewegingen om te smeden. Dat moet dan
natuurlijk gebeuren door overleg vooiuit met de werk
lieden in het bedrijf. Willen die niet met ons meegaan.
dan nemen wij de verantwoordelijkheid, noch de leiding
op ons; zoo ja, dan <Wn wii niee, en dringen op de ver
ming van raden aan; de bedoeling moet dan zijn om uit die
bewegingen zooveei mngeii»k revolutionair profijt *e
trekken.
Vanzelfsprekend echter zullen de B.O.-leden solidair
zijn bij loonstakingen (ook al zullen zij erop wijzen
dat ze niet helpen) en de B.O. zal niet schromen deze
te bevorderen o m d e k a p i i a i i s t i s t i s c h e o p 
h o u w te s a h n t e eren.
De toestand voor *dc B.O. is nu veel gevaarlijker.
Ze zal eerder de kans loopen opportunistisch tejijken,
en de B.O. leden ais zoodanig zouden meer kans loopen
met opportunisme besmet te worden. Echter de strijd
is gevaarlijk, altijd, maar alleen zullen de arbeiders
ieeien wie en wat de B.O. is, en dat ze geiijk heeft
zoodat ze vertrouwen in haar revolutionaire methoden
zullen krijgen.
Bovendien is het gevaar van besmetting der B.O.
met opportunisme door deze Berlijner taktiek vrij
denkbeeldig. De B.O. toch zweeft niet boven de arbei
ders als iets abstrakts maar beslaat uit naar leden,
De Essener richting raadt nu haar leden aan, bij loon

d«* hooge renten der staatsschuld, de extra winsten der
spoorwegen en ue liuoge traktementen voor een ieger
van Etivvische beambten, officieren en soldaten betaald.
De proletarische fellah’s, en de onderste bezittende
klassen, met uitzondering der grondbezittende Bey’s
kwamen in de klasse van het rechteioozc ijepeune!.
Zoo bêweikie Frankrijk Indoch-na en Madagascar, zoo
biwerkte de Japanschi kap'talisien-wü^ajchie Korea.
O p dv. zelfde manier dror.g de Duitsche kapitalist^ nclifarcliic in Turkije binnen, financierde de bankroete
feodaalstaat « er i urksche Si.h.-n ^ nascha’s en I.ey's
en lief zi h v; or het risico der kapitaalbelegging het
voorrecht geven, orr: liet reusachtige rijk met dozijnen
onderdrukte volken, met sp- orvvegen te doortrekken.
Aan de spoorweg liet zij zieh de vruchtbaarste landen
jchenken voor boomwol plan taces en verzekerde aan
oe nationale industjiekarteüen de uitbuiting der mijnen
cn petroleumvelden, Heele provincies met hun inkomsten,
bestaande in ir.Ievcring der cogsten door de Turksche
boeren werden aan de cor.cernen der Duitsche banken
en aan de spoorwegmaatschappijen verpacht. De
Tu:k?che boeren moesten de hr oge renten en extra
voordeelen van de Staatsschulden en de ‘■poorwej;- en
mijnondernemingen betalen. Zoo drongen de nationale
kapitalisten-oligarchieër in Mar< kko, Perzië en China
binnen, met het doel en de wil om deze volken aan
zich tc onderwerpen, ze uit te buiten, te ontrechten en
gekleurd gepeupel van hen tc maken. Iedere Oligarchie
stuefu e ei naar deze machten vonr de toekomst te
mcnopoliseeten om de eigen heerschappij te vereeuw i
gen, ui mejehten ook d( anderen ondergaan. De ont
zaglijke Voordeelen stapelden zich op in enkele hoofd
steden van weinige staten in Europa en Amerika, waai
He winsti n en voortbrengselen der gehscfe aarde samen
vloeiden. Deze reusachtige accumulatie van niet cp te
maker winsten en meerwaarde dreef tot steeds snellere
expansie van iiet kapitaal, aan welke de gesloten
„natura!Wirtschaft” van de in ontwikkeling achter gel leven landen historische bepalingen stelden. Het gevolg
van de kapitaalexpórt w as een reusachtige ontwikkeling
der productiekrachten in. het moederland. O p in in g v a n
nieuwe markten, behoefte aan nieuwe bronnen van
grondstoffen w as het «erdere gevolg. De Duitsche
ijzerir.dustrie werd van de toevoer van erts uit dc ge
heele wereld, de nationale trusts en kartellen van de
producten van alle landen afhankelijk. De Duitsche
electrotrust werd aan de Amerikaansche kopertrust
schatplichtig cn moest aan deze voordeelen geven, de
Duitsche ijzer- en staalsyndicaten moesten aan de
Zweedsche, Spaansche cn Fransche ertskapitalisten dc
hrogo voordeelen ult de b e s c h e r e n d e rechten afstaan.
De kartellen en trust waren er steeds ineei up ;*it
productie en handel van geheele industrieën voor de
internationale markt te monopoliseeren en de prijzen
aan de heele wereld voor te schrijven en de winsten
der heele wereld op te strijken. Op deze trap der
ontwikkeling werd kapitaal si/stc medisch en methodisch
door eie trusts en kartels cn dc niet hen rerbonden
bankt rust uiige roerei om de grondstoffen der geheele

stakingen mee te doen als privaatpersonen. Het ontgaat
schrijver dezes nu volkomen dat hel besmettingsgevaar
grooter is, wanneer aan de staking deelgenomen wordt
als privaatpersoon, dan wanneer solidariteit geoefend
, wordt als U njynist (B .O. lid). Het tegenovergestelde
lijkt zelfs waarschijnlijker. En dat bovendien de B.O.
minder gevaar loopt als de leden opportunistisch worden
als privaatpersoon, dan wanneer ze dat worden als
B.O.-lid, dat lijkt mij alleen „verklaarbaar” door een
burgerlijke gedachtengang van een B.O. zuiver zwevende
boven haar leden. Je revolutionaire proletariërs. (Dus
zooiets als het kleindurgerlijk idee van waarheid, moraal,
recht, staat enz.). De aibeiders moeten weten wie en
w at de B.O. is; daattoe lijkt mij dan de Berlijnsche
taktiek geschikter.
*
Bovendien lijkt het mij onverklaarbaar welk doel de
B.O. als organisatie heeft als ze niet werkzaam wil
zijn. Als debat;p.g- en propagandaciub alleen (deze
woorden nog in hun allerbeste beteekenis gebruikt)
zouden ze naast Hun paitij staan, hn het lijkt mij dan
ook dat bij de geschillen de rechte lijn der partij door
de Essener richting te veel aan de B.O. opgedrongen is.
Laat ik thans eens toonen wat uit elkaar rukken van
artikelen, in dit geval een serie stellingen kan teweeg
brengen.
' Ir»
H V
\
M o
in
No. 12 van dit jaar overgenomen het eind van stelling
V over de taktiek van K.A.P.D. en B.O., luidende :
„Het is de taak der B.O. het bedrog van klas„senharmonie te ontmaskeren en tegelijk de op
v o e d i n g tot den klassenstrijd te bevorderen, en
„om de rustige w ederopbouw” te verhinderen,
„contractbreuk en wilde stakingen (ook „om betere
,,loon- en arbeidsvoorwaarden”) bij iedere gele
g e n h e id te ontketenen. Een arbeidersklasse die
,,tot zulke strijd onbekwaam is en laf totgeeft bij
„conflicten me.' het kapitaal, is eerst recht nietin
„staat de strijd om de maent te voeren. Een orga
n is a t ie , die onmaehfig is, in zulke strijd leidend

ireretd ie veroveren roor eet* nsUonalc trust. Zostreed dc Amerikaansche petroleumtrust in heftige con
currentie met Engelsche, Fransche en Duitsche geldtrusts om de Roemeenschc, Kaukasiehe, Mexicaansehe
en Mesopotamische petroleumvelden tot oprichting van
yfjn alleenheerschappij over de geheele wereld.
De Duitsche electrotrust streed in heftige concurrentie
te en Engelsch er. Belgisch kapitaal om het kopergebied
in de Congo met etc bedoeling om het koper'monopolie
van de Amerikaansche kopertrust te breken, zich onaf
hankelijk van de-ze te maken en haar eigen were'dmor.opolie in de eteerroindusfrie op tc lichten. De
Duitsche ijzer- en staalsyndicaten streden een heftige
concurrentie tegen Fransche gei Jtrusts < m het bezit der
Spaansche en Marokkaansche ertsen als n -odzakelijk
voorwaarden om de ijzerindustrie der wereld te beheerschen. Ueze■ onafhankelijkheid naar alle k a n tin
der nationale prodnclicecnhedcn was het begin tol
dc r rsinelting der irercldhainhoitding, r u n v e l k * de
export t a n kapitaal etc roorwaareh geschapen had.
J) Uit K.A.Z. No. 15.
(* A rm e W ieren ald aa r.. V ert.
(* * Olie 1 a r g ie = r e g e e r i n g d o o r w e in ig e n . V ert.

G root-Kapitalische
hartigheid.

Open

De vertegenwoordigers der kapitalistische staten en
de groote, leidende kapitalisten spreken vaak met een
openhartigheid, die wellicht verbazen doet, zonder er
doekjes om winden, over de catastrophale toestanden
in Europa. Ziehier bijveerbceld wat de Duitsche rijks
kanselier zeide over de jongste marken-daling. „41 'elke
gevolgen deze markeneluliny roor Duitschland heeft,
ligt voor dc hand : verdere verarmiiny van breede
rvlkslagent rcrstoriny ran he i budyctercmeicht, s to p 
zettin g der nooeligste h rensiniddelen — en grond
stoffen tocrocren, uitverkoop der winkelvoorraden,
hongersnoetd, eert w ijf cl ingsuitbeirstinyen der massa's,
onderm ijning van het rcejeeringsgciug (ii rooral rooi
de Duitsche industrie vernietiging run het bedrijfkapitaal en lam-l ggen der productie.
Openlijk gezegd nietwaar, welke liefelijkheden de
Duitsche massa’s eerstdaags te wachten staan. Niet
minder duideliik is een Vanderlip, Ameiikaansch ban
kier (iangen tijd vice-president uei Citybank te NewYork) en millionair. Over Oostenrijk zegt hij „dat het
steenkool en graan nood:g heeft, eiat het in ’t buiten
land moet k o o p e n ; dat deze winter de toestanden
buitengewoon kritiek zullen zijn ; dat de totale ineen
storting, tegengehouden nog lange tijd als ’t ware door
liefdadigheid van andere landen, nu voor de deur staat,
welke dan tot buitengewone ellende zal leiden.” En
over Duitschland zegt hij; „dat eie inceusteHtinydaarrati noodzakelijk* rii ijze sneller gaan zal dan in
Oostenrijk. Dc daling der Mark zeil een industrieel <
depressie, werkeloosheid, een prijsstijging in hv> bin■
_______________
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Geeii vertrouwen.
We zeggen vaak : de massa is verburgerlijkt, het
proletarisch gevoel is weg. Is dat w a a r ? Is het waars;hijnlijk ?
Onlangs gebeurde er weer iets te Enschede, een van
die kleine, haast alledaagsche dingen die te denken
geven. Een der fabrieken w as weer eens een aan
tal dagen „stop” geweest door een defect aan de machine.
Daarna liet de baas aanplakken, dat wie de noodza
kelijkheid of het nut ervan inzag om het verlorene
door overwerk in te halen, zich maar bij den portier
moest opgeven. Niemand meldde zich aan. Hier en
daar werden de menschen toen persoonlijk gevraagd.

Dat vonden de mecst-bewusten gevaarlijk en ze maak
ten bekend dat er over moest gestemd worden ... bij
den pottier. Da. gebeurde en de uitslag was dat o n 
geveer 53 tegen waren, 4 voor en 2 voor half inhalen.
90!) Q dus van die lang niet rijke textielarbeiders
wensch ten niet over te werken om geen gelegenheid
te geven tot invoeren van längeren arbeidsdag. Ze
lapten de belangen van den baas aan laarzen. Deze
w as natuurlijk woest en nam op de gemeenste manie
ren wraak.
Dat was weer in het bedrijf, w aar de arbeiders,
onder elkaar, voor hun eigen belangen opkomen. Daar
ontbreekt het inzicht en het vertrouwen dus niet.
Wel ontbreekt het daarbuiten, i:i de vergaderzaal, in
de politiek. Die eeuwige redenaars, die „politiekers”,
die* „intellectueelen” , die vertrouwen ze niet. Ais die
praten wordt het geel en groen voor hun oogen, dan
verzwait zich alles, ze zien geen weg en geen middel,
en ze vei trouwen in geen geval dien spreker. Want
ze hebben ai zooveel jaren vertrouwd, en telkens bleek
alles misleiding, zelfzucht, eerzucht o4‘ verraad
Kameraden, eiit zal onze grootste hinderpaal z ijn :
het wantrouwen der arbeiders! Dat te overwinnen zal
«nis slechts in persoonlijke gevallen lukken. Het is niet
lauwheid meestal, maar ongeloof cn wantrouwen van
di*’ arbeiders als ze buiten het bedrijf staan ot praten
over zaken die eventjes buiten het bedrijf liggen.
M aar laten we bedenken dat het met bijna alle
arbeiders is als met den Russischen boer die tot
(jorki zei :
„De een weet alles, en de ander weet niets. Dat is
de oorzaak van alle ellende. Hoe kan ik gelooven als
ik niet weet ?

üen sociaaldemocratische revolutie
De bekende VV. Bios, lid van de Duitsche S.D.P.
en schrijver van het onder ons veel gelezen boek over
de Fransche revolutie, heeft zijn ervaringen uit de
Wurtembergsche „revolutie” beschreven (Von der
Monarchie zum Volksstaat, 1922). Het boekje zelf
hebben we nog niet in handen gekregen, wel een be
spreking ervan in „Die Neue Zeit” van 23 Juni door
den niet mindei beroemden Cunow. We ontleenen
daaraan eenige leerzame bijzonderheden:
9
November 1918 heeft Crispien — de tegenwoor
dige voorzitter der U.S.P.D. Bics overgehaald voorziit r
te worden van de voorloopige regeering van Wurtemburg. Crispien onderteekende als* Min. van Baitenl.
Zaken een proc amatie waarin o.a. stund ; De regeering
is vnorloopig en beschouwt als haar eerste taak een
grondwetgevende vertegenwoordiging voor te bereiden
op de basis van de in ons program bekendgemaakte
kiesrechteischen. In den nacht van 9 op lü N o v . werd
de spartacist Thalheimer (minister van financiën) uit
de regeering gegooid omdat hij achter eie rug van de
andere ministers tegen de regeering complotteerde. Op
voorstel van Blos, Lindemann, Keil en Mattutat werd

§

„vooraan te gaan, is eerst recht niet in staat als
„voorhoede” het proletaiiaai in het laatste beslis
s e n d e stadium naar de overwinning tc voeren.”
Schijnbaar zeer bew ijzend ; de meeste leden zullen
dan ook wel overtuigd zijn door zoo’n citaat. Ik was
het zelf. Is dat goen opportunisme ?*)
Nu wijs ik er niet eens op dat stakingen met kontractbreuk en tal van andere stakingen in de „demo
kratische volksstaat” Duitschland strafbaar gesteld
worden, niet op de houding der vakvereeuigingen, noch
op het effect van uitgebreide loonstakingir» Duitschland.
Neen, ik ga gewoontjes verder niet ue stellingen.
W ant nu komt stelling V, lu id en d: „Breekt nu in «en
„bedrijf een loonstaking uit, dan moeten onze genooten
„in dat bedrijf probeeren, er doel en richting aan te
„geven. Ze moeten er op wijzen dat, hoe juist het ook
„is, dat de werklieden de strijd opnemeu, ze toch door
„deze loonstrijden nog slechts resultaten voor één enkel
„oogenblikje kunnen bereiken, die morgen alweer door
..verhoogde prijzen opgeheven zijn ; dat prijsstijging,
„woeker, belastingen direct de eventueele loonsvernco„ging opvreten, dat het dus noodzakelijk is, te vechten
„voor de verovering van de politieke macht en de
„overname der productiemiddelen, dat de oplossing niet
moet luiden verbetering van het loonsysteem, maar
„afschaffing van het loonsysteem.
-JGaat het personeel met de verplaatsing van de strijd
naar politiek vaarwater accoord, dan moet de strijd
zoo sterk als als maar mogelijk is aangevat worden.
Navolgende maatregelen die genomen moeten worden
Ultimat? ; voorloopig sabotage onder betooging van het
politieke karakter der staking, verkiezing van een comité
van actie, (waarbinnen de gekozen B.O.-leden een fraktie
vormen en de leiding n em en ; vakvereenigingsbonzen
____________

rtctiland en ernstige sociale ongeregeldheden te w e e g
brengen". Waarom deze heeren zoo openlijk over de
gevolgen van het steeds meer tot een chaos leidende
kapitalistische, op winst berustende productie stelsel,
welke voor de groote massa’s ondergangen afsterven.,
beteekenen, kunnen spreken en schrijven? Omcfat rij
wel inzien dat de arbeiders nog niet zoo klassenbewust
zijn dat zij uit dat a k s de gevolgtrekkelingen maken,
die zij moesten maken. Namelijk dat het uit moest
zijn met allerlei compromissen met het kapitalisme;
dat zij nu duidelijk en onverhuld hun klasse-eisehen
moesten stellen en handelen ; dat l:et vestigen van de
van de dictatuur van het proietaiiaat het eenige moge
lijke is cm aap deze chaos een einde te maken cn een
nieuwe betei georganiseerde wereld te bouwen.
W ant meenden die* heeren ook maai even dat de
arbeiders die gevolgtrekking zouden maken uit hun
s 'h ldeiingen van de ondergang van m s twerelddeel en
dat die daarnaar zouden
«>mda zij de eenige
zijn, die een betere wereld kunnen ophouwen, dan
zouden zij hun mond wel houden en alleen binnens
kamers hoogstens, onder elkaar over die gevolgen,
welke voor de deur staan, spreken. Dan zou ook niet
een oud-minister in Duitschland Wissel op een econo
misch congres te Hamburg aldus de krankzinnigheden
van dit produc‘ie-stelsel bloot leggen als hij nu open
lijk deed. Over dc werkeloosheid toch zeide deze
,,deit in Europa thans dc werkkracht ran elf m illi enn menschen rcrloren gaat, n.l. van tien millioen
werkeloozen en van een millioen soldaten d i. het aan
tal dat thans meer onder de wapens is dan vóór de
oorlog. Aldus gaan verloren 2b milliard werkuren.”
Wij weten niet of deze cijfers en enkele andere die
Wissel in die rede gaf absoluut juist zijn. Ver van de
werkelijkheid zullen zij niet zijn. Zoo krankzinn g zijn
de toestanden al waartoe het kapitalisme nu leidt. Zij
zullen misschien nog erger, nog vreeselijker worden.
M aar bet proletariaat kan r.iei ontkomen aan de taak
welke de geschiedenis hem nu eenmaal oplegt, nJ. het
overnemen van de macht, het vestigen van de diktatuur en het omzetten van dit productiesysteem in een,
dat cp de behoeften gebaseerd is en waarin allen zullen
arbeiden.
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algemeenen, de B.O.-leden pogen ue belangrijke be
drijven daartoe te winnen ;poging tot algemeene werk
staking ; ook werkeloozen in de strijd te betrekken,
door de staking vooral de bourgeoisie elke verbinding

met elders, dus elke afweermogelijkheid ontnemen, be die „betere loon- en arbeidsvoorwaarden” tusschen
drijven die op den duur niet meedoen met geweld te aannalingsteekcns stonden ?
nemen, het noodige geld door in beslag neming bij
Maar nu nog stelling VII.
banken of kapitalisten, militaire voorbereidingen, ont
„Breidt de strijd niet uit cn neemt het personeel der
wapening van witte troepen en een rood leger te vormen, „stakende bedrijven onze oplossing niet aan, kiezen zij
zoo snel mogelijk een radencongres voor het geheele „voor ’t voeren van de strijd geen actie-coniité’s dan
land. Volgt stelling VI luidend : ,,Blijft de aanval op de „mogen de B.O.-leden geen enkele stakingsfunctie op
„burgerlijke staat nu bij het eerste begin steken, of „zich nemen (bv. in de stakingsleiding treden, pjsten);
„wordt hij teruggeslagen, dan moet dc B.O. de terug „ze moeten het verraad der vakvereenigingen aan de
k o c h t aanvaarden tot die revolutionaire lijn die bc- „hand van deze strijd voordurend aan te tocnen, ze
,,houden kan worden.” „De aktie-committees mogen in „moeien overigens echter vanzelfsprekend solidariteit
„geen geval gedegradeerd worden tot wettelijke be- „oeferan” .
„drijfsraden of tot tusschendingen tusschen reformistische
Dat dus als de B.O.-leden er niet in slagen de staking
en revolutionaire lichamen.
een politiek-revolutionaire richting te geven. Is dat
Voor de beoordeeling geldt natuurlijk de totale toestand opportunisme ? En in hoeverre zijn nu feitelijk de
en niet de situatie in een bedrijf „Het komt niet aan
Berlijners sinds deze stellingen afkwamen terugge
„op een actie-comitée, net zooals het in de huidige krabbeld, sinds de eerste helft van Februari d u s ?
„toestand niet aankomt op strijd om zichzelf, maar op
Wie precies wil weten wat er staat leze de Berliner
„de revolutionaire strijd van het proletariaat, d.w.z. op
K.A.Z. No. 12.
den strjiH nrn He macht” .
En !i i t ik tot slot mogen verzoeken dat een even
Stelling Vil zegl, daï als de strijd zich r.
uitbreidt tueele discussie over deze punten zakelijk blijve, en dat
„geprobeerd moet worden de revolutionaire toestand men niet overga tot de wederzijdsche persoonlijkheden
zooveel mogelJjk vooruit te drijven.”
die de partijen op ’t oogenblik elkaar toevoegen.
„De B.O.-leden hebben in het bewustzijn van de
En voor alle zekerheid: „misleiding” worcit vaak
„verantwoordelijkheid van het begin af aan de achter gebruikt met de adjectieven „bewust” en „opzettelijk”.
„hun staande proletariërs leidend vóór te gaan, de Dat doe ik niet als ik over het misleidende van het
leiding van de strijd :r. handen ie nemen, en met eerst citaat in de K.A. No. 10 schrijf; en ik bedoel het
„in het laatste beslissende stadium, als er geen groote ook n ie t!
„moed meer toe noodig is en de overwinning zeker is,
(Wordt vervolgd).
die leiding over te nemen.”
*) De* E s s e n e r richting h e e ft jü ist d e z e p la a t s d a n ook
Dit laatste natuurlijk tegen de Essenaars. die als
ers a a n g e v o e r d , liet verschil van
privaatpersonen deelnemen aan loonstakingen, en als smt ee ee dn isn gt e gbeens t odned Br erlijn
e e d s v ó ó r F eb ru ari, d a a r o m s t a a n dan
d'i strijd in de goede richting voortgeschreden is, naar o o k „ b e te r e lo o n - en a r b e i d s v o o r w a a r d e n t u s s c h e n a a n h a lAirisn" z u l l e n PTÜDen.

Ziet ge nu, d i t dit citaat in de K.A. nummer 10
misleidend w as ? Is de manier om zóó een strijd voor
„betere loon- en arbeidsvoorwaarden” te voeren en te
leiden niet uitstekend ? Is daar ook maar een v*egje
reformisme t? herkennen ? En begrijpt
nu waarom

l i n g s t e e k e n s , juist in v e r b a n d m et w a t la te r v o lg t.

I
toen de regeering uitgebreid met leden van de democr 'sclie. de centrum-iiberaie en nationaal-liberale par
tijen Crispien had er niets tegen. !r, de U.S.P. kwam
nu langzamerhand een meerderheid voor de proletarische
dictatuur en ook Crispien wilde nu de z.g. pailementaire democratie (liet ideaal der sociaalpatriotten) ver
vangen door dc* dictatuur van arbeiders- en soldaten
raden. Ook de onafhankelijke Schreiner, Min. v. Oorlog,
werd nieer communist. Onderwijl trachtten de spartacisten ralheimer, fiörnle. Rück, enz. de Arsols voor
hun ideeën te winnen. Crispien bleef minister, maar
reisde het land rond 0111 tc propageeren tej;'en het
kiezen van een constituante.
Schreiner werd ronduit spartaclst. 9 Januari 1919
kwam de spartacu'i*opst/'nd onder bovengenoemde!!
met Münzenbarg, i^rtnei. S ijirm ijr v.a.j Ciitpien ■>.;
u t mcuwe minister van oorlog, Fischer, gaven hun
steun, liet ministerie vluchtte in ’t station bij dc
Sicherheitstroepen. Deze ontwapenden de opstandelingen
reeds grootendeels op 10 Januari, de ïegimcnten 119
en 125 te Stuttgart verklaarden zich voor de voorloopige regeering, Crispien en Fisher werden ontslagen.
12 Januari brachten de verkiezingen 52 zetels aan dc
S.D.P., 38 aan de Democraten, 31 aan het ccutriiin
en 4 aan tic U.S.P.

Wat de bourgeoisie /egt.
Je kunt van je vijand heel wat leeren, vooral wanneer
hij deiiKt, dat jc hem niet hoort. Wie ’i niet gelooven
wil, volge met aandacht de rubriek, die wij hierbij
openen :
IN D U S T R IË L E N EN POLITIC!.,
Een regeling (voor het herstel van Europa) zou ge
troffen kunnen worden, en de Ameiikaansche ervaring
staa* er voor borg, als de industrieelen liet willen dan
volgen de politici w e ! !
(Prof. J. F. Coar op het Weltwirtscliaft-congrcs in Himburg.
N.R.Ct. 25 Aug. ji. ochtendblad.
VAKBEWEGING EN REVOLUTIE.
. . . . Maar ondanks dit alles is het een feit dat de
vakvereenigingen der regeering met het presenteeren
van deze richtsnoeren een grooten dienst hebben be
wezen.
Want deze is wezenlijk door de omstandigheden
gedwongen om het voik, dat in zijn breede lagen straks
geen broou meer zal kunnen koopen, geiust te stellen
omtrent hare aktiviteit. En al bestaat deze aktiviteit
dan ook in werkelijkheid uit het neincn van maatre
gelen, die slechts in schijn liet kwaad bestrijden, die
schijn houdt dan toch dc opwinding tegen, cn dat is
hoog noodig. anders gebeuren hier van den winter
rare dingen.
(De Berlijnsche correspondent
van de N.R.Ct. over de „eischen”
van d<* vakvereenigingen aan de
Duitsche Regeering 28 Aug. ]!.
Avondblad),^
RUIME O O G S T — „HUMANE” POLITIEK.
Men begint (in Amerika) de toestanden in Europa
met eenige bezorgdheid tc aanschouwen, vooral ook
daarom, wijl de tarwe-nitvcer geleidelijk is afgenomen.
Deze bedroeg 269 millioen bushel (1 bushel is 60 Eng.
pond) in het zooeven beëindigde lekenjaar tegen 3 f)8
in het jaar daarvoor. Men gaat ook hier steeds meer
inzien, dat de ontwrichte verhoudingen in Europa een
sterke terugslag uitoefenen op de ekonomische toestand
van Amerika. Dit is dan ook als de oorzaak te be
schouwen, waarom de Ameiikaansche pers in de
schadevergoedingskwestie zoo éénstemmig tegen Frank
rijk partij heeft gekozen.
(Uit een Ameiikaansche corresrespondentie in de „Frankf. Ztg.”
31 Aug. ji. Avondblad).

Ingezonden.
Waarde R edactie!
In N. 18 van de K. A. komt onder afdeelingsnieuws een motie-Rotterdain voor, die gedateerd is 25
Atei 1922.
Namens een achttal ex-lcdcn van dc afd. Rotterdam
der K. A. P. N., die alle de bewuste vergadering heb
ben meegemaakt, kom ik verklaren, dat een dergelijke
motie nooii behandeld is, nog minder aangenomen
werd. Wij hebben hier dus te doen met wat de Duitschers een „M ache” noemen, iets, dat met een bepaald
doel in elkaar gezet is, en nog wel 3 maanden na
dato. De leden van de K. A. P. dienen dat zaakje
eens grondig te onderzoeken.
Met Connnunistischen groet,
de W.
Rotterdam, 5 Sept. 1922.

Het afsierven der Europeesche
valuta.
„Hoc* vchiomen liet vertrouwen in
1
•
Duitschland is on i-rmijnd blijkt wel hieruit, d a f ir t’d
van groote bedrijfstakken, o.a. in de textielindustrie
thans 1 ij bestellingen 5 0 % vooruitbetaling . . . .
n
dollars wordt geëischt. Het tekenen in dollars én in
Zwitsersche frrsnes burgert zich in liet Dnitsche i/tdriifsIeven hoe langer hoe meer 'in.”
(Hbl.j
„Men rekent (in Duitschland) niet meer in papier,
maar in huitenlandsche valuta of in goud. Verkoop in
buitenlandsche valuta wordt niet meer als speculatie
_i. i ___ __
• ,
rnn-ii y!i. r>< 1« ti
* .......
...........
lllll. V.H.I, 1 111
ten onder tc gaan.”
(Rudolf Dahibcrg in ’t Hbl.)
De Boiiu van Duitsche schoentaorikanten wijst er
in een circnlaire op, dat vele van de belangrijkste
firma’s 111 de leder branche slechts tot v/.stc prijzen in
dollais berekenen.
(Hbl.)
Dc N. 1^. ( t. meldt, dat een der grootste banken in
het Rijnland alleen crediet geeft, als ’t verleende crediet
in dollar-waarde wordt terugbetaald. Verder wordt ver
meld, „dat sedert korten tijd een steeds grootergedeelte
van den b in n en lan d s ch e Duitschen ha n d el in
buiteniandsche betaalmiddelen geschiedt.
De N. R. Ct. merkt naai aani iding hierv: r op dat
liet gevolg van een en ander slechts kan zijn, „dat de
Mark naai *ol als ruilmiddel iiCi-1•.* uitgcspecld.”

Het aantal personen, dat tengevolge van de tegen
woordige prijzen d e r levensmiddelen tin
reeos op steun is aangewezen, bedraagt volgens“ d,
‘•pgaven .er vakvereniging«* 4 * 5 Hïiljocn.

Kinde rellende.
De i hnimgsche bladen geven een overzicht, dat op
ütnciec!e gegevens steunt van de gezondheidstoestand
Gvi •>uiiscne km deun, waaruit blijk,
onder i kinderen steeds meneemt. [11 Zella-MeMis
waren v^n de !500 kinderen e
1350 ondervoed. In
Jena hadccn ^0*** scnoolkinJeren geen eigen lied. in
het disnict Gotha zijn 4 0 % der kinderen ondervoed.
Ie pondershomen verklaarden de doctoren 4 9 % de»kinderen z:ek. In Friedrirhsnoden waren 412 der 7()0
kinderen ondervoed, in Waltersnause 716 van ^ e 1360.
De Sterfte onder de kinderen in deze streek w as in
M - i vijf maal zoo groot als in 1913.
(Hbl.)
i x t.aft tc v'. tenen wegens piostituiie zonder verdun
ning, werden:
In 1912 . . . .925 vrouwen.
«n 1918 . . . .
5540
„
In 1919 . . . .
6000
*n 1920 . . .
.
7627
, Terwijl het percentage geslachtsziekten in 1912— 14
Süiomnielde tussdien 7%,— 10%, varieerende het in de
1918 - 20 tusschen 2 4 % - 2 6 . 7 % Onder tien die den
leeftijd van 18 jaren nog niet bereikt hadden, waren
in »o ju re n na den oor;.'g 4 5 % geslachtsziek,
. . . _______
( „Voorbode” )

De witte beulen in Zuid=Afrika.

Uit Rusland.

Vele vakvereenigingen hebben aan ’i hoofdbestuur
van liet vakverbond en de Labor-partij (S. D. A. P.)
resoluties gezonden, 0111 eenigerlei actie te beginnen,
zij liet zelfs slechts een resolutie aan te nemen, ten be
hoeve van de stakers uit de Zuid-Afrikaansche mijnen
die . . . ter dood veroordeeld zijn.
liet hoofdbestuur was onwillig ook maar iets te
doen. Fierst werd bes!o4 *n tot een absolutie weigering.
Maar naderhand word dit dusdanig herzien, dat dc
zaak naar de aiueeiing voor onderzoek werd vei wezen,
i (* laffe ambtenaren daar. met t zwaard der Hendersonsche toorn boven t hoofd, hebben echter geen ver
slag uitgebracht.
Tien vakvereenigingen hebben nu zelfstandig protestresoiutLs naar het Zuid-Afrikaansc!ie Gouvernement
getelegrafeerd.

Mededeelingen.
C op ie inzenden t o t en m at 20 S e p t e m b e r .
De adm inistra tie w a c h t o p het g e l d ! ! !
A a n d e A t d e c I i 11 g s s e c r e t a r i s s e n !
Uiterlijk 25 September a.s. moeten dc afdeelingssecretarissen een verslag inzenden van dc werkzaam
heden hunner afdjeling in dc loopende zittingsperiode.
Tevens moet hier worden bijgevoegd het ledental
op 15 (lezer. Inzenden aan het Secretaiiaat van het P .8
G e r o y e e r d.
Het I . B. zag zich genoodzaakt te loyeeren als
lid der Partij
Tii. MAASSEN
op grond van handelingen door hem als onderver
huurder gepleegd en welke in strijd zijn met de eerste
beginselen der proletarische moraal.

Naar de barbaarschheid.
IX loonen, de salarissen zijn echter bij ohs (Duitsch
land) zoo gering in verhouding tot de verkoopprijzen,
dat een vervangen menschelijke arbeidskrachten door
arbeidbesparende machine’s meestal niet rationeel zou
zijn en men zelfs geen bijzondere waarde hecht aan ’t
aantal te werk gestelde arbeiders.
(Finanzpolitische Korrespondenz No. 26).
Wij lezen in de N.R.Ct. 31 Aug. over O ostenrijk:
Om u een idéé te geven hoe duur het leven is, laten
wij hier eenige prijzen v o ig e n :
I kilo e e t .......................Kronen 48.000 en schaarsch
1 k'lo k o l e n ................................
1.0OO;
1 kilo rundvleesch 3e srt. „
16.000;

1 b r o o d ...................................

1 kilo suiker . . .
1 kilo griesmeel . . .

.

„
„

4.0DÜ—6.0ÜÜ:

9 .0 0 0 ;
15.000.

Een goed vakkundig werkman verdient per week
Kr. i20,00;). Daarvan kan de man precies 2 dagen
leven met vrouw en 3 kinderen !

_ „Een eenvoudig en goed diner, bestaande uit voor
gerechten (zakoeska), visch, vleeschgerccht en dessert,
kost in de restaurants van Peteisburg 2 miljoen
.”
(De bourgeoisie kan dus alweer voort. Red.)
„Alle treinen op de groote trajecten hebben weer
als vroeger 3 klassen. Alleen in het lokaalverkeer is
nog het cénklasse-systeem gehandhaafd.”
(O. Mielziner, directeur der Nebal.
Zie Hbl. 4 Sept.)
Tot voor korten tijd w as jenevergebruik in Rusland
vei:,oden. Nu is l echter weer toegestaan. De W odka
bevat nu echter !8 pCt. alcohol tegen 40 pCt. onder
het Czarisme.
Het officieele Sowjet-orgaan „Izwestia” betoogt de
noodzakelijkheid van ’i oprichten van twee nieuwe
banken. Ten enrste één voor handel en industrie. Bij
i bestaan van zoo 11 bank zouden dc nijverheidsondeinemingen en de trusts „zich op een gezonde en
v o o r d e e l i g e ha ndel kun nen toeleggen . ”
Ten tweede een Bank voor de gemeenten.
En w a t ........................................
I ii wat een bank voor de voorziening in de be
boetten der gemeenten betreft, is het duidelijk, dat dc
gelden dier bank, belegd 111 tramwegen, waterleiding
enz., üij g o e d e explo itatie een g o e d e rente
zullen af wer pen.
Voor de oprichting van die banken is evenwel ka{’!!“ i: noodig, vee! kapitaal en dit zal zeker voor een
gedeelte uit het buitenland moeten komen. Dc tamelijk
goede oogst en dc algemeene economische herleving,
die valt waar te riemen, zuiien het c-chter mogelijk
maken, dat ook het binnenland aan dc vorming van
die banken deelneemt.
De grondslagen voor de opbouw van ’t Kommunis
me worden daar in Rusland al heel zonderling gelegd.
Ons dunkt, menig wasch-eeht kapitalist zal verklaren :
„ik heb me in dat kommunisme toch altijd vergist.
Hoe meer ik er over denk, hoe duidelijker het nie
wordt, dat ik, zoo beschouwd, ook kommunist ben”.
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Kapitalistische Beginselen!
In hét Handelsblad, liet Amsterdamseh« groot kapi
talistisch orgaan, wordt bij voorbaat stemming gemaakt
tegen een eventueele spoorweg staking. In een hoofd
artikel op de vóórpagina doet dat een zakere f£. C. van
Dorp. De eerste zin luidt aldus: Dit conlici doet zich
voor als een zaak van cijfers, maar is er een van
economische beginselen.” Welnu, die economische be
ginselen zijn er naar, zooals we zullen zien. Kerst wor
den we dan nog aan het griezelen gebracht met het
praatje, nu ai zoo veie rnaien aiiiju weer verkucht bij
een dreigende staking, dat die n.l. het allerzwaarst
zou drukken op de arbeidersbevolking. Dan doet deze
econoom het voorkomen, alsof het aldus gaai dat de
arbeider zich onder de leiding van de patroon stolt,
omdat hij daardoor kans ziet op hooger opbrengst
van zijn arbeid dan bij een onafhankelijk bestaan (ik
gebruik de eigen woorden van de schrijfster.) Grooter
onzin kan toch moeilijk verkocht worden, ’t Word»
hier zoo voorgesteid alsof de arbeiders naar de bazen
gaan en zeggen: „Hola baas, als wij zelfstandig wer
ken is ’t niks gedaan en we willen graag een groote
opbrengst van ons werk zien, mogen wij ons onder
je hoog-geachte leiding stellen ? ” Alsof de bezitlooze
arbeider, zonder spaarpot ooit om op te teren ccn
tijdlang, ook maar* eenigermate vrij is om een derge
lijke beslissing te nemen. En alsof het niet zoo is
dat het groote leger van proletariërs door hun abso
lute economische afhankelijkheid hun arbeidskracht
moeten verkoopen op de arbeidsmarkt om met vrouw
en kinderen te kunnen leven. Alzoo geen vrije keus
voor de arbeiders, geen vrije afspraak tusschen arbei
ders en patroon, maar eer verkoop van arbeidskracht
door de eersten aan de laatste, een overgeleverd zijn
van de arbeiders aan de vraag op de arbeidsmarkt.
Nog een ander hoogst eigenaardig economisch be
ginsel wordt door genoemde schrijfster verkondigd.
Dat ook d c andere loonen, bchasve d i e Qci .snoorwegmannen dus. te hoog zouden zijn thans, wordt afgeleid
uit de groote werkeloosheid. Vroeger reeds vaker uit
gebraakte onzin, maar thans met de ervaringen vaji
de laatste jaren van crisis over de heele wereld ’t
toppunt van idiotisme. Men hoeft maar een vraag op
ie werpen om aan te toonen dat waar is wat we hier
zeggen. Namelijk, hoe komt ’t dan dat thans in Duitsch
land over ’t geheel genomen geen of weinig werkeloosheid
heerscht, terwijl dan in een land als ’i onze, of een
land als Engeland de werkeloosheid reusachtige afme
tingen heeft aangenomen. Niemand zal toch gelooven,
dat met een verlaging der loonen in Engeland b.v.,
de werkeloosheid daar verholpen zou kunnen worden,
w aar de werkelijke oorzaken op gansch ander gebied
liggen als daar is het ontwrichte internationale lüilverkeer (de valuta) bijvoorbeeld. En de groote werke
loosheid. welke het kapitalisme telkens om de tien
jaar, later met nog kortere tusschenpoozen bracht,
waren toch zeker "een bijzonder uitvloeisel van de
crisissen, welke telkens weerkeerden, doch had dan
al heel weinig tot oorzaak de hooge loonen. En dan
is deze crisis nog een gansch andere dan de vroegere
en bestaat er geen vooruitzicht dat de kapitalisten
blijvend zich daaruit werken.
En noch door verlaging der loonen, noch door welke
ander van kapitalistische zijde aangeprezen wonder
middel kan in zoo’n doodscrisis de werkeloosheid ver
minderen (de toestand in Duitschland is natuurlijk een
allesbehalve gezonde en kan niet duren; daar nadert
de chaos en de ondergang a ’s in Oostenrijk en dan is
het uit met de gunstige werkeloosheidcijfers; de voorteekenen daarvan zijn er al vtle). Daarvoor is nu maar
éér» middel, u\. dat de arbeiders de macht veroveren
en h u n ' dictatuur vestigen, zoo een nieuwe orde ves
tigend, waarin allen voor allen moeten arbeiden.
Deze kapitalistische econoom heeft nog de imperti
nentie om te beweren dat de loonen der spoorwegmannen verlaagd moeten worden, opdat de tarieven
verlaagd kunnen w orden; en als argument daarvoor
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te wijzen op de huidige prijzen der groenten, die de
transporten thans niet meer goed maken. „De prijzen
der gro enten !” Kan men mooier voorbeeld noemen,
urn ’t idiotisme, ’t misdadige van het kapitalisme aan
te to o n e n ! Duizenden in alle landen, tienduizenden in
een land als Duitschland of Rusland vergaan van de
honger en hier gooien de kweekers de groenten weg
en laten ze rotten omdat ze niet kunnen bereiken
waarom het hun te doen is in dit productiestelsel, nl.
winst behalen. En die lage ^ioenteprijzen toonen toch
wel integendeel aan dat d e k o o p k r a c h t bij dui
zenden en duizenden j u i s t t e g e r i n g is, en het is
o o k weer de ontwrichting van het kapitalisme, de
crisis, die deze duizenden van de markt heeft uitge
sloten. Dat ging altijd zoo in een crisis. Maar vroeger
begon dan alles langzamerhand weer in orde te komen,
dan nam de werkeloosheid weer af. Over ’t geheel
genomen en blijvend bestaat daarop nu geen uitzicht.
Ook een remedie, als in genoemd artikel aanbevolen
wordt, nl. eerst „loonsverlaging, dan volgt de prijs
daling” zal niet baten. Want de ervaring der laatste
vijf, "zes jaren leert ons dat allerminst verhooging der
loonen oorzaak was der prijsstijgingen. Deze hadden
gansch andere oorzaken als schaarste, monopoliepositie
der verkoopers, woeker van deze etc. Eu omgekeerd
volgden pas na prijsstijgingen langzamerhand loonsverhoogingen. En ook deze baatten de arbeiders niet daar
zij toch weer achterhaald werden door prijsstijgingen.
Dit wat betreft loonsverhoogingen maar omgekeerd
geldt hetzelfde ook voor loonsverlagingen. Dan is ’t
duidelijk dat loonsverlaging geenszins altijd een onver
biddelijke voorwaarde is voor prijsdaling. Komt deze
laatste, dan zijn het vrijwel altijd andere oorzaken, die
haar brengen. Neen, er isslechts één remedie, één
uitweg, nl. dat de arbeiders zich niet langer laten be
donderen, noch door de praatjes van een econoom als
deze (waarop minder ka.is is omdat de onzinnigheid
er te dik op li g t !). noch door de praatjes van de
bonzen (leiders) van vakvereenigingen en van politieke
partijen, welko parlementair zijn, maar zelfbewust en
opofferingsgezind storm loopen tegen het kapitaal en
de productie voor winst vervangen door die van allen
voor allen, door die, welke gericht is op de behoeften
van allen.
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exploitatie van de vroegere eigendommen der onder
neming. In verband met de omvangrijke belasting, ten
bedrage van 8 pet. van de bruto ontvangsten, is het
in roebels luidende schadebedrag in het onderhavige
geval niet niet zondet waarde.
De totstandkoming dezer overeenkomst heeft o.a. in
verband met de Engelsch-Duitsch-Fransche onderhan
delingen tot herstel van het Russische transportwezen,
waarop wij de vorige week te dezer piaatse de aan
dacht vestigden, wederom de hoop doen herleven dat
de heeren te Moskou toch iets geleerd hebben te Ge
nua en Den Haag, zoodat een verder zwichten voor
de wenschen van het West-Europeesche kapitaal te
verwachten is. Behalve Russische petroleumfondsen
hebben dientengevolge ook staats- en spoorwegobligatiën ten laste van het vroegere Tsarenrijk wederom
meer belangstelling getrokken.
Ook ten onzent, waar de Russische afdeeling aan
vankelijk verlaten bleef, ontwikkelde zich de laatste
dagen wat meer handel in dit soort fondstn. Door
overdreven optimisme laat men zich echter hier ter
stede nog allerminst leiden.”
De zoogenaamde Marxisten van „Tribune” en „Com
munistische Gids” hebben heelemaa! geen reden om
boos op ons te worden, wanneer wij beweren, dat in
Rusland het kapitalisme weer ingevoerd wordt. Of
meenen ze soms, dat Rusland als een soort van com
munistisch eiland midden tusschen de kapitalistische
staten kan existeeren ? Of dat ze b.v. met het proces
tegen d 2 sociaal-revolutionairen der arbeiders duurzaam
een rad voor de oogen kunnen draaien ? De basis
van de kapitalistische maatschappij is, zooals Marx
reeds aantoonde, de warenproductie. Rusland koopt en
verkoopt waren en is dus in de kapitalistische produc
tie opgenomen.
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Di bracht de strijd om de monopoliseering der pro
ductie om winst van de bron af aan, de grondstoffen
tot het verbruik; de strijd om de monopcliseering der
afzetmarkten, der consumentenmassa’s en van het waren
transport (zee-wtgen) voort. De inleiding tot de ont
zaglijke uitbuiting- er. heerschappijinonopolies moest
de samenvatting van groote staten onder de politieke
heerschappij van een nationale geldoiigarchie zijn, streng
De brave burgerman, die tegen behoorlijke betaling afgesloten van de concurrentie v. vreemdegeldoligarchieen
in de Nieuwe Rott. Courant de „Schetsen van Geld en zonder te letten op naties en hun rechten.
Hoe grootere massa’s kapitaal naar in ontwikkeling
en Fondsenmarkt ’ mag schrijven en daarin waarheid
en verdichting aardig in zijn geldlaatjes latijn dooreen* achtergebleven landen uitgevoerd worden, des te grooter
werd het belang der nationale g«ldoligarchieën bij het
mengelt, zegt naast veel onzin ook wel eens een
politieke bezit van deze landen. In naam van de be
juistheid. B.v. de volgende:
,,Ondanks het feit, dat ook in Engeland het aantal schaving, de vrijheid der volken en het aelfbeschikkingsrecht werden de waardevolle kapitaalbeleggingen
werkloozen gestadig blijft afnemen, hetgeen eveneens
onder
de hechte militaire en politieke bescherming van
op een verbetering van het bedrijfsleven duidt, heeft
van
de
eigen geconsolideerde staatsmacht gesteld, om
dit zijn günstigen invloed op de Londensche fondsen
ze
tegen
vernietigende uitbarstingen van rassenhaat,
markt gemist. De stroevere geldmarkt, welke in d eaftegen
.
.
.
despotische grepen^naar de macht vaneen
deeling voor beleggingsfondsen niet onopgemerkt blijft
primitieve
heerschersklasse,
die haar wil als wet be
benevens de politieke verwikkelingen in verband met
schouwde
en
geen
burgciijke
eigendomsrechten kende,
de gebeurtenissen in het Nabije Oosten, hadden op de
te
beschermen.
Ook
w
as
de
politieke marht dienstig
beurs een ietwat deprimeerende uitwerking.
tot
het
snelle
vormen
van
m
assa’s
van proletariërs uit
Een uitzondering maakten de aandeelen in d e R u sso de
oorspronkelijke
boerenbevolking
tot uitbreiding der
Asiatic Consolidated, het bekende Urquhart concsrn,
kapitaalbeleggingen,
daar
toch
de
sterkste
tegenstand
hetwelk een aantal Engelsche in Rusland werkende on 
tegen
de
invoering
der
kapitalistische
productie
van de
dernemingen omvat, die zich voornamelijk met petrooude
„naturalwirtschaftliche”
productievormen
der
oor
leumwinning bezighouden. Na de tallooze vruchtelooze
spronkelijke
bewoners
uitging.
Zoo
leverde,
om
een
pogingen, die reeds waren aangewend om de geconfisvoorbeeld
te
noemen,
eerst
de
politieke
heerschappij
ceerdè^ bezittingen dezer onderneming wederom van het
sowjet-reginie terug te krijgen, heeft het natuurlijk een van Engeland in Egypte met haar draconische wetten
bijzonder günstigen indruk gemaakt, dat het den heer tegen de productievorm van gezameiijk huishouden zoo
Urquhart, die persoonlijk met Krassin te Berlijn de als de boeren die kenden ( Gemeinwirtschaft)] de
onderhandelingen gevoerd heeft, thans eindelijk gelukt groote massa’s loonarbeiders tot het bebouwen der
is op betrekkelijk gunstige voorwaarden de hervatting boomwolplantages. Bovendien moest de politieke macht
van het bedrijf te verzekeren. Behalve een in Russische beschermen tegen het gevaar, dat een andere staat in
schatkistwissels te betalen schadeloosstelling heeft de het belang van zijn geldoiigarchie bezit zou nemen van
sow-jet-regeering voor 99 jaren concessie n r le e n d tot het land en het tot stand gebrachte, uitgebre«de kapi-
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