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.

A b o n n e m e n t s p r i j s ff 1.50
p e r Halfjaar.
Losse N u m m e r s . . 5 Cent

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.

De K. A. L
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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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taai belegging met alle oxport -n uitbuitingsmogeiijkdrn oorlog tusschen het Kepuhlikeinsrhr en Vrij
lieden van de toekomst aan
. eigen geldoiigarchie staatsehe Leger.”
De weigering omleger* te helpen, hetgeen werd verzou overgeven. Zoo bezetten üe Engelschen Egypte en
p ; /f)l' Steekenen, .e direci in moeilijkheden steken
Dc kennisgeving vervolgt :
verdreven daaruit liet f ransche kapitaal na de ineen
met c.e Regeering van den Vrijstaat, waarachter dc
„Dit besluit is ons opgedrongen wepens het feit, engelsche Regeering staat.
storting der Fransche bourgeoisheerschappij in de oorlog
dat het grootste dec! van het werk bij de spoorwegen
tegen het Duitschland -/an Bismarck. De Engelsche
jjpmingham, die de lersche afd. der Britsche Vak
op het oogenblik werk voor het leger is, dat de spoor
geldoiigarchie kwam daardoor in het bezit van de weg
oorroen
van Spoorwegpersoneel vertegenwoordigde,
wegautoriteiten samenwerken met de z.g. voorloopige
van de wereldhandel tusschen Europa en Azië: De
loonde aan, dat de spoormannen het eerst zouden
regeering, en dat de georganiseerde arbeiders tot nu worden getroffen; zij m
Fransche bourgeoisrepubliek bezette Tunis en verdreef
' - j -oester, dc bescherming en den
toe daartoe hebben medegewerkt door den Vrijstaat
door haar politieke invloed en haar administratieve
raad van het Congres hebben. Tom L. Johnson an t
en het Britsche Gouvernement te assisteeren in hun
macht het Italiaansche kapitaal. Maar hoe meer con
woordde, dat het Hoofdbestuur de kwestie zeer ernstig
pogingen om de Republikeinsche troepen uit te roeien.
currenten op de wereldmarkt optraden, hoe meergeldhad onder de cogen gezien : hij vroeg zich af
of
Wilt ti daarom aan uwe vakbewegingen officie*.I
Gsi£«rf.iïiöëü in samenloop met de ontwikkeling van
massale vergaderingen ook maar eenige aandacht van
mededeelen, dat elk uwer leden, die de vijandelijke
__________t _ u t
burperliikf»
ctofon
„i!-nar
de mannen met de kanonnen zouden hebben.”
,...
--------* v ö v i .
ciftd cil
C C n ^ u iiv v iu c ii u m
iroepen helpen door het herstellen van spoorwegen, het
mter Mionale exportmogelijkheden, afzetgebieden en
Tot een eindbeslissing kwam men niet. De vakvertransporteren of behandelen van munitie en van troe'
grondstoffen, des te moeilijker en lastiger werd de
eemgirigsleiders
iteunen de Vrijstaatsche regeering pas
pen, het repareeren van telefoon-, of telegraafdraden,
politieke mbezitname dezer landen door één enkele
sief, ofschoon die regeering de publicaties der vakbe
eet., die onverschillig op welke wijze ook onze troepen
staat iii ’t belang van diens geldoiigarchie. In Marokko
weging censureert en vakvereenigingsmannen laat
tegenwerken in het vervullen van hun plicht, zuilen arresteeren
om luttel of geen reden.
streed een machtige Duitsche tegen een machtige
worden beschouwd als strijders in den oorlog en dat
i rausche geidirust om de monopoliseering der MarokOfschoon
de Vakvereenigingsleiders de regeering van
zij dezelfde ;isico op zich nemen als de gewapende
den Vrijstaat passief hulp verleenen. willen zii den
kaansche Staatsschulden, spoorwegaanleg en ertsge- troepen, die tegen de Republiek vechten
schijn aannemen van neutraal te zijn en een massa o n
bieden en alleen'de concrete bond der regeerende geldoligarchieën van Frankrijk en Engeland tegen de Duit
Ons Engelsche broederorgaan „ Worker’s Dreadnought” verschillige arbeiders trachten angstvallig buiten gevaar
sche besliste ten gunste der Fransche kapitalisten. De („A rbeiders vrees niets”), aan wien wii ditontleenen
te blijven door een loon te verdienen met oorlogswerk
politieke-, militaire- en zeemacht der twee oudste voegt er zeer terecht aan toe:
te verrichten zonder oorlogsrisici op zich te nemen.
koloniale staten beslisten over het bezit van dit land.
n et oesluit der republikeinen om degenen, die de
„Dit document heeft onder de vakvereenigingsleiders
In China en in Turkije concurreerden de machtigste
hoepen
helpen, als daadwerkclijke combattanten te be
blijkbaar consternatie veroorzaakt. De voorzitter van
geidoligarchieën der aarde om hel voorrecht de ach
handelen,
bevestigt een feit, hetwelk tot het bewust
net congres zei, dat toen hij het den dag tevoren ont
zijn van lederen loonslaaf moest doordringen. Mei dit
teruitgegane en zwakke staat te financieren, om het
ving, iiij het had aangezien voor een truc en het daar
bezit van kolen- en ertsgebieden, om het recht het
om met aan het congres had voorgelegd. Maar thans feit indeidaad rekening te houden beteekent een soli
ui «gebreide rijk met spoorwegen te doortrekken, om
dariteit, zooals slechts af cn toe getoond werd in de
wist hij, dat het echt was.
internationale proletarische beweging.
het bezit der Mesopotamische petroleumgebieden en
De lersche vakvereenigingsleiders verklaarden zich
om het recht deze volkeren in de toekomst uit te buiten
/ o o de arbeiders — spoormannen, transportarbeiders
allemaal tegen den huidigen (ersehen oorlog, en dat zij
als co n su m en ten(~ verbruikers).
en zeelieden — van Engeland en Europa die solidari
noch de Republikeinen, nóch de Vrijstaters ondersteu
Het zijn machtige, kapitalistische factoren, welke
nen, en dat dc heele strijd onnoodig is. In zijn toe teit hadden bezeten, zou er noch van invallen in Sovjethistorisch noodzakelijk bij de nationale monopolistische
Rusland, noch van een blokkade sprake geweest zijn :
spraak tot het Congres, zeide de voorzitter:
geldohgarchieën de drijfveer wekken om alle landen
1 *ndien de spoor wegmannen en andere arbeiders
&£en deel aan den burgeroorlog, kameraden,
L‘n ^ateïi, die buiten dc kapitalisilrche piuductie- en blijft er buiten. Sterf liever van honger, dan dat gij uw
van de Rand (Transvaal) die solidariteit hadden g e
voeld, zou er over de laatste staking daar een heel
uitbuitingsyorm staan, of, om de burgerlijke ideologie bloed stort in dezen burgerooi log.”
ander verhaal verteld kunnen worden.”
ie gebruiken, weike buiten de burgerlijke beschaving,
Het verzoek aan de arbeiders, om daadwerkelijk
buiten de burgerlijke rechts-, eigendoms-, en staats
buiten den oorlog te blijven, door te weigeren de
vorm staan, ais markten te monopoliseeren en aan
troepen te helpen, was een proeve van bekwaamheid,
T ot zoover de W.D. 1 ot goed begrip van de lersche
hun politieke macht en heerschappij te onderworpen.
waarop de arbeidersleiders heelemaal niet waren voor- kwestie wallen wij er nog op wijzen, dat de strijd
De gansche aarde werd onder de concurreerende geldbeieid. Deze zelfde lersche Arbeidersleiders zullen wel tusschen de Republikeinen (de Ieren, die de algeheele
oligarchieën verdeeld en in hun hecht politiek bezit
naar internationale conferenties gaan en resoluties voor onafhankelijkheid willen) en de Vrijstaten (die een „vrij
gebracht, waaruit zij niet meer verdreven konden
een algemeene staking tegen den oorlog toejuichen, Ierland wi.len en ook reeds hebben, ofschoon deel
worden door economische concurrentie. Enkele landen,
en velen van hen waren buitengewoon ontevreden over uitmakend van het Britsche Rijk) feitelijk reeds een
als China en furkije namen een bijzondeie positie
de Britsche Arbeidersbeweging, omdat zij faalde, dit strijd is tusschen Engeland aan de eene zijde, en
in door de machtsverhouding der concurrenten. Met in 1 9 1 4 te vol voeren.
Amerika— Frankrijk aan de andere zijde. De laatsten
de middelen en methodes der economische concurrentie
Deze lersche Arbeidersleiders organiseerden een één- ondersteunen de Republikeinen onder de Valera in het
alleen konden de nationale burgerlijke kapitalistendaagsche staking tegen den oorlog, rnaar om voort geheim met geld en oorlogstuig. Anders konden deze
oligarchieën de strijd om het bezit dezer landen niet
durend te weigeren troepen te helpen en te vervoeren het nooit zoo lang volhouden. Het doel is, het Britsche
meer beslechten en de strijd nam de vorm aan van
in den burgeroorlog zou meer beteekenen dan het p a
politieke machtskwasties tusschen de betrokken con
cifisme met den mond te belijden. Voor de ieden der
currenten en machtskwestics kunnen volgens de taal
Kijk in ziin zwakste plekken te treffen, in dit geval
vakvereenigingen zou het beteekenen: de risico van
van iedere kapitalistische staatkunde vanaf Napoleon
dus
in Ierland, d:- Achillespees van Brittanië, zooals
voor den krijgsraad te worden gedaagd of van neer
tot Bismarck en Lloyd George slechts met bloed cn
Gorter
het uitdrukt. De G n e k s c h -T u rk s c h e oorlog is
geschoten te worden door de militairen. En voor dc
staa! beslist worden.
een analoog geval in een ander deel der wereld, even
leiders de risico van te werden vervolgd door de Vrij
(W o rdt vervolgd).
sta aisch4* regeering. De heeren Tom, L. Johnson, Cathal, eens op een uiterst zwakke plek in het groote lichaam
van hei Britsche Imperium.
O. Shannon en Bill, O ’Brien hadden absoluut niet de
Hoe moet de houding der arbeiders zijn in den lerbedoeling om in hun pacifisme zoover te gaan.
schen opstand ? We hebben gezien, dat zij niet neu
In de toespraak van den voorzitter werd heldhaftig
Het Hoofdkwartier van het Iersclie Republikeinsche
gehoopt,
dat er arbeiders zouden worden gezonden, die traal kunnen zijn en net als de struisvogels hun koppen
Leger te velde bracht op 5 Aug. 1.1. ter kennis van
in het zand kunnen steken, zeggende: de burgeroorlog
het lersche Vakbewegings Congres, dat „arbeiders, dir üe bevelen van Republikeinsche officieren'om bruggen
is niet noodig. Noodig of niet, hij is er en kan slechts
op te blazen zouden weigeren te gehoorzamen, op ge
actief samenwerken m et het Vrijstaatsche Leger, of
voor
goed beëmdigd worden, als de geheele arbeiders
vaar at van neergeschoten te worden. Maar dat was
assisteeren hij operaties onder dat leger, in dc toe PPM
rroim!
.. I
• .
«
klasse
van Ierland èn de Vrijstaatsche regeering èn de
een geval hetwelk ziel niet vaak zou voordoen, en
kom st zullen morden beschouwd als deel te nemen in
vaiera
c.s. naar den duivel jaagt om de lersche Raden
het zou alieen de enkelingen op de plaats zelf treffen. republiek
te vestigen.

Tusschen twee vuren.

De Opstand in het Roergebied. >

En daarmee begon de splitsing in het proletariaat zelve
Groote deel en van het proletariaat eischten, dat de
M a art — April 192Üarsolraden de macht aan zich zouden houden. Maar de
D e revolu tie van 1918. I ) e splitsing binnen het proleta
massaas misten zelfstandigheid en lieten zich door hun
riaat. D e R ijksw eer. D e Kapp-putsch. „Rust e n o r d e .” D e
staking. O e w a p e n d v e r z e t ?
politieke en economische organisaties de macht uit han
den nemen, ter wille van de z. g. democratie. De or^
gamsaties bleken geen middel tot ’t doel de macht et
Fr is e en z o o sterke s o c i o lo g i s c h e ten den z, dat d e z e bijna
veroveren. ^ Ze hadden een zelfstandig leven, dat de
t o t w e t w ordt. N . I. „dat in het maatschappelijk lev en g e e n
strijd om ’t bestaan voerde, als ieder ander organisme"
organisaties bestaan, die alleen m id del zijn. leder m iddel
vei langt naar zelfstandig leven, het ontw ikkelt een zelfstan
we revolutie bedreigde hen in hun bestaan. De arsolraden
d ig m ach tstreven, dat het geva ar in zich b erg en kan de
eischten hun macht op. Niet die organisaties maar He
o o r s p r o n g e n het d o el, waaruit het o n ts to n d , te o v erarsolraden zouden de macht in de proletarische staat
w oek eren .”
worden Zoo verloren die organisaties hun oorsprong
(Cj . Colirs. „Bestrag en z")
en doel, dat revolutionair was, uit ’t oog en sloegen
blz. 141
ze in hun tegendeel om: tot contra revolutionair.
Toen in 1918 het Duitsche proletariaat plotseling door
Een strijd van proletarische massaas ontbrandde tegen
zijn arbeiders en soldatenraden (arsolraden) vn door
net verraad van die zich nog steeds socialistisch noemende
liet bezit van wapenen de politieke macht had, begon
organisaties, S. D. A. P., Onafhankelen e i vakbewegins\
binnen het proletariaat de groote strijd, hoe deze macht
,
'Jd>
ipc» mitrailleurs en kanonnen werd
te benutten voor de opbouw van de socialistische of
esleciit. De bourgeoisie zocin natuuriijK naar neil bil de
kommunistische maatschappij. De strijd voor hervor
sooiaal-demorratie en vakbeweging, die de zaken zoo
mingen tot geleidelijk invoering van het kommunisme
prachtig voor haar opknapte. Maar diepe haat ?zette
bleek zijn wortels diep in de massa geboord te hebben.
zich bij groote cieelen van het proletariaat tegen u e
De strijd om de burgelijkt democratie bleek inplaats beulen uit hun eigen organisaties.
van middel tot doel geworden te zijn. De strijd om de
De overwegend soc.-democratische coalitie-regeering.
burgelijke democratie, die oorspronkelijk alieen 't middel
die ontstaan was, had daardoor geen voldoende steun
was, om de revolutionaire energie van ’t proletariaat
in ue massa. Kon zij de bescherming van de republiek
te ontplooien, die bij de verovering van de macht een
de zorg voor rust en orde” aan ’t proletariaat toe
voudig als waardeloos weggeworpen moest worden
vertrouwen ? Neen. Dat w as „onbetrouwbaar.” Zij was
had die democratie voor de massa tot doel gemaakt.
daarom willens of onwillens voor haar handhaving aan-

gewezen op de aartsreactionaire z. g. Rijksweertroepen
De ouders keizerlijke generaal en officieren met de ordeteekenen uit de roemruchte oorlog, de oude discipline
net oude machtsvertoon, jonge politiek-ongeschoolde
soldaten, die aangetrokken werden door de hooge soldij
en de goede verzorging.5)
^ | ePe haat sluimerde in liet proletarische hart tegen
üe Rijksweer. Rijksweer w as het zelfde als: uitzondenngsrechtbanken, standrecht, censuur op de proletarische
pers, moord op Liebknecht en Rosa Luxemburg, onderkrui persbescherming.
En de Rijksweer w as de steunpilaar der Ebertsche
repuoneK.

De steunpilaar was echter niet hecht en de keizerlijke
generaals en officieren wachtten slecht hun tijd af, óm
tb e r t en zijn trawanten naar den duivel te jagen.
En hun tijd kwam. O p 13 Maart 1920 trok Kapp
met zijn „Baltische troepen” Berlijn binnen, om de
„contra-revolutie van Orde en Arbeid” te ontketenen.
Ue officieele regeering kneep bijtijds uit en verlegde
naar zetel. En de soc. dem. riepen het „Duitsche volk”
op, om door middel van de algemeene werkstaking de
republiek te beschermen.1) ’t Was wel een gevaarlijke
onderneming. Want zou het proletariaat niet tegelijk
met Kapp en de Rijksweer ook de Ebertianen wegvegen?
een keuze was er echter niet.
. j - P e ,S*akin£ zette terstond krachtig in en binnen een
uctg of tien behoorde het Kapp-avontuur alweer tot de
gescniedems De regeering keerde weer naar Berlijn te
rug. L)e stakingen werden successievelijk opgeheven.

Spanje.
Slechts nu en dan hooren wij iets uit Spanje, het
land van dc bloedige reactie en de kapitalistische o n 
macht. Spanje wordt, als aile zwak-kapitalistiscin.
landen, het eerst aangegrep^n door de doodscrisis van
het kapitaal. De uitvoer van haast alle producten is
in 1921 vergeleken met 1913 schrikbarend geslonken
en dit verlies moet zooals altijd verhaald worden op
de arbeidersklasse.
Daar is b.v. de staking in de steenkolenmijnen van
Asturië. Evenals in Engeland en Amerika zijn de
Spaansche mijnwerkers in staking gegaan om loons
verlaging af te weren. Overal met hetzelde g e v o lg :
dat de mijnrnagnaten hun voorraden op prijs konden
verkoopen, miljoenen aan loonen in den zak hielden
en de uitgehongerde arbeiders tenslotte toch tot allerlei
concessies konden brengen. In Spanje lukte dit bijzon
der fijn ; trouwens daar bracht een minister de oplos
sing, Deze luidde: de aibeiders zouden 9 Aug. weer
aan ’t werk gaan zonder represailles maar met 5°'0
loonsverlaging, ze beloven de productie met 10 ’ 0 te
vermeerderen. Is dit 1 November niet gelukt, dan zal
een gemengde commissie dc loonen voor de volgende
maanden vaststellen, naar verhouding van de bereikte
productie. Wordt de productie met 2 0 "'0 vermeerderd,
dan wordt de 5° 0 loon weer uitbetaaald. Is het niet
schandelijk dat maar nauwelijks een meerderheid onder
de arbeiders gevonden werd voor die geniale oplossing ?
Buitengewoon belangrijk lijkt ons datgene wat dezen
zo.r.cr in den syndicalistische Confederacion Genera!
del Trabajo gebeurd is. Onze berichten uit Spaansche
bourgeois- bladen zijn niet geheel zeker maar het schijnt
zeker dat ue Confederacion zich van de Derde Inter
nationale heeft losgemaakt, niet omdat ze tegen de
Russische Revolutie is, maar wei tegen de kapitalistische
opbouw-politiek van de Russische C.P. en haar tra
wanten.
Een ander, eigenlijk veel belangrijker besluit is dat,
waarbij deze Spaansche sindicalisten van de daad
met Pestafia en Segui aan het hoofd verklaren te zijn
„een zuiver revolutionaire organisatie, die ronduit en
bewust de parlementaire actie en de samenwerking
met de politieke partijen verwerpt, maar tegelijkertijd,
in alles en volkomen politiek is.”
Dit is woordelijk vertaald een zin uit een motie
aangenomen op het Congres van Zaragoza van Juni
1922. Mondelinge verklaringen in dezen zin van Segtii
en Pestaöa zijn in de bladen gepubliseerd. Wel doen
de Spaansclie sociaaldemocraten hun best de arbeiders
wijs te maken dat de syndicalisten eigenlijk de reformistenpolitiek van baantjes en verkiezingen hebben
aangenomen, doch de praktijk, zooals die de laatste
weken door de Confederacion is uitgeoefend, schijnt
hun geen gelijk te geven. En zij zuilen met spanning
af wachten of er nog meer helderheid komt in de
hoofden der Spaansche sindicalisten en of hun ideeën
door de Spaansche arbeidersklasse meer en meer w or
den aanvaard.
Dat in ieder geval de socialisten het Spaansche
proletariaat afschuwelijk bedriegen, kan blijken uit een
redevoering van prof. Fernando de los Rios van 23
Juni, waarin hij de arbeiders wilde opheffen door hen
te wijzen op de overwinningen der arbeiders in Duitsch
land en Ita’ië waar socialisten en communisten samen
werken in machtige organisaties. (Leve de waarheid !)
Hij wees hun er op dat in Engeland een vakvereeniEchter in ’t Roergebied liep hetnietzoo vlot van stapel.
Deze indrustriestreek was door groote afdeelingen
van de Rijksweer bezet. In Munster, Wezel, Remscheid,
Mülheim, Elberfeld, Düsseldorf, Hamborn en kleinere
plaatsen w as ze gelegerd. Uit vrees voor het industrie
proletariaat durfden cie generaals en officieren hier niet
terstond bij de Kapp-regeering aansluiten, n a a r namen
ze een afwachtende houding aan. Maar toch niet zóó
afwachtend, of majoor Liitzow liet op 13 Maart zijn
corps te n tnarschdoor Remscheid maken, waarna heel
deftig voor ’t stadhuis op oud-keizerüjke manier gepa
radeerd werd. De majoor hield een toespraak, waarin
hij er zijn manschappen op wees, dat er i n Berlijn een
nieuwe regeering aan ’t bewind was gekomen en dat
ze zich voor mogelijke onlusten gereed moesten houden.
Bij ’t terugkeeren in de kazerne heschen de manschap
pen de oude keizerijke vlag.
Ook in Mülheim waren ze niet zóó afwachtend of
de kommandant wees ziin mannen op de nieuwe re
geering „van de D aad” en heschen ze de oude vlag.
( 15 M a a r t) .
’t Spreekt van zelf, dat de Rijksweer verklaarde alleen
voor „rust en orde” te zullen zorgdragen. En van die
taak kweet zij zich uitstekend. Daarom werden ver
schillende arbeiders neergeschoten, arrestaties hadden
plaats, ’t recht van vergaderen beperkt, verschillende
kranten verboden, ’t Stakingsparool, dat nota bene door
de officieuze regeering w as uitgegeven, mocht niet wor
den doorgegeven.
Aües voor „rust en orde.”

gingsleider f 12.000 krijgt en in Spanie een pak slaag
en een paar m iserabele guldens. Hij wees hun ook op
de voordeelen van de wettelijke actie en gaf als voor
beeld Italië, met 500 socialistische gemeenteraden en
114 soua!i:>uav.iie Kailici leden.
Zulke dingen durven de sociaalpatriotten in Neder
land toch niet te zeggen. Hier zwijgen ze liever maar
o vei het lot der proletariërs die opgescheept zitten
met een Ebert, een Branting of een Vandervelde.

INGEZONDEN.
Ons Congres.
Eenige opmerkingen naar aanleiding van het „feuil
leton” onder bovenstaanden titel in de K. A. No. 1 8
opgenomen. Dit artikel heeft 2 fouten: het is snoevend
van toon, en het bevat onjuistheden.
Voor eerst is het wat ophakkerig te spreken over
onze volkomen rijpheid en de onmogelijkheid ons al
te leiden van onzen weg. Dit heeft waarde voor een
groote partij, voor een kleine groep als de onze is
dit echter een vanzelfsprekende noodzakelijkheid maar
bovendien . . . .
Bestaan er in een kleine partij verschillen van mee
ning tusschen groepen waarvan de eene een beperkt
aanta! leden heeft, dan kan, gezien liet klein getal der
gezamenlijke leden toch de kleine minderheidsgroep
van belang zijn. Zóó is het in onze p a rtij: de weini
gen die op het Berlijnsche standpunt staan, zijn in
onze kleine partij werkelijk een belangrijke factor.
Maar dat niet alleen. Ook zij die op Ilssener-standpunt staan zijn slechts weinigen. Het gros der partij
iedsn echter is over de geschillen niet of onvoldoende
ingelicht.
In Amsterdam zijn de besprekingen middenin afgegebroken; in Rotterdam vonden ze nauwelijks plaats.
Ook de krant lichtte zoo goed als niet in. De toelich
tingen van den afgevaardigde
naar Duitschland,
noch die van den Duitschen partijgenoot (wie had
dien eigenlijk hier gehaald ?) konden als opheldering
dienen, gezien hun schromelijke (Essener-)eenzijdigheid.
Daarom is het een onjuistheid te beweren dat de
partij zich zoo eensgezind achter Essen schaart. De
thesen toch der Essener-Internationale gaan vrijwel
buiten de geschillen om. Nu de partijleden niet goed
van die geschillen op de hoogte waren, kan aan de
aanneming van de „onzijdige” Essensohe stellingen
niet de beteekenis gehecht worden van een zich plaatsen
achter de Essener taktiek.
Onjuist is verder dat de Berlijnsche taktiek terug
voert naar parlementarisme; zelfs zij die meenen
dat de Berlijners vakvereenigings-neigingen vertoonen
(wat mij onjuist dunkt) zullen voor een parlementarismebeschuldiging geen gronden kunnen aanvoeren. De
„onbekende schrijver” in de Berlijnsche K.A.Z. heeft
gelijk als hij beweert, dat dc Hoiiandsche partij ook
Berlijnsch denkende leden heeft. Onjuist, een onw aar
heid. is dat hij schreef over een „trio” dat voor de
Essensche Int. zou z ijn ; aldus schreef de redactie
der Beriijnsche K.A.Z.
Verder bevat het artikel „Ons Congres” ook een
bedriegelijke voorstelling omtrent de taktiek der Ber
lijners.
Tendentieus is de voorstelling omtrent de groepen
die tot de Essensche Int. zouden behooren.
Bluf, afgezaagde rethoriiche en onlogische grootOndertusschen zat het proletariaat niet stil. Een ge
weldige opwinding maakte zich van de arbeidersklasse
meester, ’t Stakingsparool werd volkomen opgevolgd.
Zelfs ging men soms in staking vóór nog eenige o p 
roep was gedaan. De arbeid ruste volkomen, behalve
in de vitale bedrijven, ’t Bruischte en kookte in de
zwaar geladen atmosfeer, ’t Proletariaat wilde afrekenen
met de Rijksweer, die onder t mom van „rust en orde”
vooral in deze tijd de doodgewone burgerlijke recnien
met voeten trad.
’t Bewaren van rust en orde kostte verscheidene pro
letariërs het leven. O p 1 5 en 1 6 Maart vielen bij een de
monstratie in Duisburg 1 8 dooden en werden 5 4 gewond,
’t Proletariaat verlangde wapens, om zich te verdedigen
tegen de „ordebewaarders.” En zoo zien we in ver
schillende plaatsen eischen stellen, die vooral neerkomen
op:
vrijlating der arresta n ten ;’t opnemen van arbeiders
bij de veiligheidsdienst; opheffing staat van beleg; terug
trekken der militairen.
’t Werd steed duidelijker, dat men met de algemeene
staking niets begon, 't Proletariaat voelde, dat het tot
de gewapende opstand moest overgaan, om de gehate
Rijksweer te verjagen en om niet ’t slachtoffer te wor
den van de orde- en rustbewaarders. Zoo werd reeds
op de Kapp-dag, op Zaterdag 13 Maart, op een ver
gadering van vertrouwensmannen der Onafhankelijken
besloten tot bewapening van ’t proletariaat.
Die Zaterdag w'as voor menig Proletarier de schoonste
uit z’n leven. Over de hoofden van alle leiders sloot

spraak is de p a s s a q e : „Onze revolutionnaire wil moet
omgezet worden in een daad. Daarom de K.A.I.” .
Kom. k o m ! Zóó een vaart loopt die „daad” nou niet
Een internationale hoeft geen „daad” maar kan maak
w e rk zijn.

En naar mijn meening is de Essensche Internationale
het laatste.
Gevolgtrekking: in onze partij zijn geen zelf-verlak
ken], geen bluf, wel koele hoofden en strikte eerlijk
heid noodig.

Mededeelingen.
In Essen is een voor de arbeidersklasse belangrijk
boek verschenen over de Roeropstand. De auteur, een
burgerlijk geschiedschrijver, geeff in de autentieke be
richten en documenten een „objectieve” beschouwing
over de gebeurtenissen. In dit nummer van ons blad
geven we het eerste van een serie artikelen over de
opstand, waarvan we het materiaal grootendeels aan
dat boek ontleenen. De ervaringen, die ’t proletariaat
in zijn opstanden cn revoluties opdoet. zijn voor de
arbeidersklasse van liet grootste belang voor ’t vast
stellen van dc taktiek. Duidelijk springen hier op de
voorgrond de noodzakelijkheid van onze drie groote
principen: D e K l a s s e - d i c t a t u u r , d e B e d r i jf s ra d e n -o rg a n isa tie .
t A n tl-p e rle tn e n ta irism e .
’t Is dan ook niet toevallig, dat juist in deze tijd
de K.A.P.D. geboren werd. W e bevelen onze lezers
aan de artikelen te bewaren, om later bij discussie
over bepaalde punten een zekere grondslag te vormen.

Anti-Parlementarisme.
( Wi j drukken hieronder de stellingen over liet par
lementarisme af, welke indertijd dc Italiaansche com
munist Bordiga, toen anti-parlementair, aanbood aan
het llde Congres der Communistische Internationale).
1. Het parlementarisme is die vorm van politieke
vertegenwoordiging, welke eigen is aan het kapitalisme.
De voornaamste critiek welke marxistische communisten
op het parlementarisme en op de burgerlijke demo
cratie in 't algemeen hebben, zegt, dat het toekennen
van het kiesrecht aan alle burgers van alle klassen bij
de verkiezingen voor de vertegenwoordigde lichamen,
niet kan beletten dat het heele bestuura|)j)araat van de
staat tenslotte niets anders beteekent dan te zijn de
verdediger der belangen van de heerschende kapita
listen-klasse en dat de staat zich slechts organiseert als
door de historie aangewezen orgaan van de strijd der
bourgeoisie tegen de revolutie van ’t proletariaat.
2. De communisten wijzen absoluut af de moge
lijkheid dat de arbeidersklasse de macht zou veroveren
door de meerderheid der zetels in het parlement in de
plaats van dat te bereiken door de revolutionaire ge
wapende strijd. IX machtsgrijping van ’t proletariaat
welke het uitgangspunt is van de economische scheppings-arbeid der communisten, brengt mede de geweld
dadige en onmiddellijke onderdrukking der democra
tische organen, welke dan vervangen zullen worden
door de organen van de proletarische macht, de raden
van arbeiders. De klasse der uitbuiters zal dan, beroofd
van ieder politiek recht, de dictatuur van het proleta
riaat als werkelijkheid voeden, d.w.z. een systeem van
klassebestuur cn klasse-vertegenwoordiging. IX* ver
nietiging van ’t parlementarisme is dus een historiseh
bepaald doel van de communistische bew eging: of
de arbeidersklasse haar Eenheidsfront. Weg waren de
onderlinge geschillen. Van christelijk tot communist
reikten ze elkaar de broederhand. De lucht was be
zwangerd van gloeiende kameraadschap, die tot de
stoutste daden in staat stelt. O heerlijk, dat te door
leven, dat ’t volk zich als een kokende zee opmaakt
tot gemeenschappelijke s t r i j d ..............
Maar de massaas hadden buiten de waard, of beter
buiten de leiders gerekend. In de loop der gebeurtenissen zullen we zien hoe deze de boel kapot maakten.
W e zullen zien hoe de massaas zich later in maclitelooze woede tegen de hen leidende veiraders keeren.
We zullen verder zien, hoe sterk een Eenheidsfront is
van gelijkgerichte krachten en tot w'elke vreestlijke
nederlagen het vooze Eenheidsfront van ongelijkge
richte krachten voert.
Reeds op de eerste Kapp-dag, ’s Zaterdags, werden
overal stormachtige betoogingen gehouden en werd in
Dordmunt de kommunist Meinberg uit de gevangnis
verlost. Dc invoering van de staat van beleg door de
reactionaire Rijksweer w as olie op ’t vuur. ’i Proleiariaat verlangde wapens! M aar niemand had ze! Hoe
er aan te komen?
(Wordt vervolgd)
‘): B eizag zur G e sch ich te und S o z io l o g ie d e s Ruhraufstar.rliis,”
d o o r Geraru C o jm . Uitg. (J. D . Baedeker. Fssen
d. Ruhr.
2) Z ie blz. 16
s) Z ie „ N ie u w e T ijd ” 1 9 2 0; blz. 204-207

sterker gezegd nog, de eerste vorm van de bourgeois
maatschappij welke meet worden vernietigd vóór de
kapitalistische eigendom, vóór dc bureaucratie en het
bestuursappaiaat van de Staat, is juist die vertegen
woordigende democratie.
3. Hetzelfde zal het geval zijn met d t provinciale
of gemeentelijke (vertegenwoordigende) intstellingen,
welke iiien niet theoretisch tegenover de andere be
stuursorganen stellen moet. Inderdaad is hun apparaat
gelijk aan het bestuursapparaat der bourgeoisie; zij
moeten eveneens vernietigd worden door het revoluti
onaire proletariaat en vervangen door de plaatselijke
raden van arbeidersafgevaardigden.
4. Terwijl het uitvoerende-, militaire- en politie
apparaat van de bourgeoisstaat de directe actie tegen
de proletarische revolutie organiseert, beteekent de de
mocratie een indirect middel van verdediging, welke in
de massa’s de illusie verbreidt van een vreedzaam
verloop van haar vrij word ingproces en de illusie, dat
de macht aan de proletarische staat ook op parlementarie basis geschoeid kan zijn met een recht van ver
tegenwoordiging eener bourgeoisminderheid. Het resul
taat van deze democratische invloed o p de massa’s der
arbeiders is het bederf van de socialistische beweging
van de llde Internationale gev/eest, èn op ’t gebied van
de theorie, en op dat van de daad.
5. O p ’t huidige oogenblik bestaat de taak der
communisten bij hun voorbereidingsarbeid, ideeel en
materieel, van de revolu ie, vóór alles erin het prole
tariaat van die illussie’s en van die vooroor deelen,
welke in zijn rijen verbreid zijn met medeplichtigheid
van de oude sociaal-demccratische leiding, en welke
het maar afbrengen van zijn weg, te bevrijden. In die
landen waar sinds lange tijd een democratieseti regiem
jestaat en dat diep doorgedrongen is in dc gewoonten
der massa’s en in hun geest evenzeer als in de oude
socialistische partijen, heeft deze taak een bijzondere
beteekenis en neemt zij een eerste plaats in onder de
vraagstukken van de voorbereiding der revolutie.
6. De deelname aan de verkiezingen en aan het
parlement kon in de periode. waarin in de internatio
nale beweging van ’t proletariaat de machtsgrijping
zich niet voordeed ais een nabije mogelijkheid en w aar
in nog niet sprake was van de directe voorbereiding
tot verwezenlijking van de dictatuur van het proleta
riaat, mogelijkheden opleveren voor propaganda, agi
tatie en kritiek. En aan de andere kant kan in landen,
waar een burgelijke revolutie nog in g a n g is en nieuwe
instellingen schept, de tusschenkomst van communisten
in die vertegenwoordigende lichamen in wording, de
mogelijkheid bieden het verloop der gebeurtenissen te
beinvloeden om de revolutie te doen uitloopen op een
overwinning van liet proletariaat.
7. In de huidige periode der geschiedenis, welke
begon met einde van den wereldoorlog met al zijn
gevolgen voor de burgerlijke maatschappij orde, de
Russische revolutie, eerste verwezenlijking van de
machtsgrijping van het proletariaat en met de schep
ping van de nieuwe Internationale tegen de sociaaidemocratie der verraders (èn de beteekenis van Rus
land, èn de beteekenis van de Uie Internationale voor
de wereldrevolutie is sindsdien aanmerkelijk gewijzigd
naar (K.A.P.) inzicht, zooals de lezers van de Kom
munistische arbeider wel weten. Dat neemt niet weg
dat wij niet minder gelooven èn in de noodzakelijkheid
èn in de mogelijkheid eener proletarische revolutie
thans in E u r o p a ; en daarom gaat het bij de v r a a g :
parlementair of anli-parlementair (vertaler)] en in de
landen, w aar het, democratische bestuur reeds lang
volledig gevormd is, bestaat geen enkele mogelijkheid
om de parlementaire tiibune te benutten voor de re
volutionäre arbeid der communisten om de klaarheid
der propaganda evenzeer als de afdoende voorbereiding
van de eindstrijd voor de dictatuur eischen, dat de
communisten een agitatie voeren voor de boycot der
verkiezingen van de zijde der arbeiders.
8. Nu liet centraal probleem van de beweging
gewerden, dan is de revolutionaire machtsgrijping moet
onder deze voorwaarden de heele politieke werkzaam
heid van de partij op dit direkte doel gericht zijn.
Het is noodig de burgerlijke leugen te ontzenuwen,
welke heeft doen gelooven dat iedere ontmoeting der
tegen elkaar strijdend« politieke partijen, dat iedere
strijd om de macht, moet verloopen in het kader van
het democratisch mechanisme, door verkiezingen en
debatten in ’t parlement en men kan er niet komen
zonder te breken met de traditioneele methode, welke
er in bestaat de arbeiders ter stembus te roepen, w aar
toe zij toegelaten worden naast de leden der bourgeoisklasse en zonder een einde te maken aan het schouw
spel, dat afgevaardigden van het proletariaat arbeiden
op ’t zelfde parlementaire terrein met die hunner uitbuiters.
9. De bij uitstek parlementaire werkzaamheid der
oude socialistische partijen heeft te zeer deze gevaar
lijke opvatting verbreid, dat iedere politieke actie be
staat in verkiezings- en parlementaire actie. Boven dien
heeft de walging van het proletariaat voor deze ver
raad-politiek het terrein vruchtbaar gemaakt voor syn
dicalistische en anarchistische dwalingen, die iedere

waarde aan de politieke actie en aan de werkzaam
heid der partij ontzeggen. Daarom zullen de commu
nistische partijen nooit groot succes behalen bij de
propaganda van de revoluiionair-marxistische methode,
wanneer zij niet hun directe arbeid voor de dictatuur
van het proletariaat en voor de raden van arbeiderr.
doen steunen op het verbreken van ieder contract met
het apparaat van de burgerlijke democratie.
!Q. De zeer groote beteekenis welke men in de
praktijk toekent aan de verkiezingscampagne en haar
resultaten (zag men de laatste jéren de Hollandsche C.P.
ooit zoo actief als gedurende verkiezingscompagnes,
met ’t beleggen van vergaderingen, met het verspreiden
van manifesten en ’t plakker, van sprekende biljetten ?
(Vert.) het feit dat voor etn vrij lange periode de
partij daaraan al zijn krachten en bronnen wijdt aan
menschen, kranten, zelfs aan geldmiddelen, strekt aan
de eene kant, ondanks alle theoretische verklaringen,
er toe het gevoel te versterken dat dit nu de werke
lijke centrale actie is voor de doeleinden van het com
munisme en leidt aan de andere kant tot het bijna
volledig prijsgeven van de arbeid van revolutionaire
organisatie cn vco. bereiding (w at werd er de laatste
jaren aan werkelijk Marxistische scholing gedaan in de
Hollandsche C.P., om niet eens te spreken van de
Zaaier, Vertaler), doordat men aan de organisatie van
de partij een technisch karakter geeft, dat lijnrecht
strijd met de eischen van de revolutionaire arbeid, le
gaat en illegaal.
11. Voor de partijen die volgens een besluit hun
ner meerderheid tot de lilde Internationale overgingen
belet het feit van ’t voortzetten der verkiezingsactie de
noodzakelijke afscheiding der sociaal-democratische
elementen, zonder de uitsluiting van welke de lilde In
ternationale in haar historische rol zou falen eet- niet
meer het gedisciplineerde en eensgezinde leger van de
wereldrevolutie zou zijn (zoo is het thans inderdaad
al met de lilde Internationale gegaan, als onze lezers
wel weten ; Vertaler).
12. De aard van de debatten al, welke gevoerd
worden in het parlement en in de andere democra
tische organen, sluit iedere mogelijkheid uit van de
kritiek op de politiek der andere partijen over te gaan
tot een propaganda tegen het beginsel van het parlementarische tot een actie welke de grenzen van het
parlementair valement overschrijdt, evenzeer als het
onmogelijk is om het mandaat te krijgen, dat recht
geeft tot snreken, wanneer men weigeit zich tc onder
werpen aan alle formaliteiten, vastgesteld voor de ver
kiezingen. Het succes van het parlementair gescherm
zal altijd slechts evenred g zijn aan de handigheid,
waarmee men gebruik weet tc maken van de regelen,
waarop dat instituut zelf gebaseerd is èn van de
mazen van het reglement, evenzeer als het succes van
de verkiezingscampagne steeds beoordeeld zal worden
naar het aantal stemmen of verkregen zetels.
Iedere poging der communistische partijen om een
heel ander karakter te geven aan de practijk van het
parlementarisme kan sleohts de energieën verspillen en
opmaken, welke men moet wijden aan deze Sisyphus(=- noodelooze) arbeid en welke de zaak van de com 
munistische revolutie zonder dralen vereischt op het
terrein van de directie aanval op het kapitalistische
uitbuitingsstelsel.

Wat de Bourgeoisie zegt.
De „ w e d e r o p b o u w ” van Rusland.
Het is nu al meer dan een half jaar gelede», dat er
geruchten in omloop waren betreffende een voorge
nomen samenwerking tusschen het Stinnes-concern en
het Britsche kapitaal, teneinde met gemeenschappelijke
krachten de hand te slaan aan de economische rekonstructie van Rusland. Men herinnert zich de daartoe
in Frankrijk verwekte ontstemming, welke toenmaals
in de Piiijsche peis niet onder stoelen of banken werd
gestoken. Na geruimen tijd omtrent het g e\al niets
meer vernomen te hebben, schijnen de destijds ge
voerde onderhandelingen toch verderen voortgang te
hebben gemaakt en thans, wanneer men althans mag
afgaan op de betreffende berichten uit Berlijn, in een
vergevorderd stadium te verkeeren. De oorspronkelijke
plannen schijnen echter in dier voege te zijn uitgebreid,
dat ook de Fransche nijverheidsbelangen er bij geïn
teresseerd w o r d e n ; aan de Fransche toonaangevende
industrieelen zou althans reeds het verzoek zijn gericht
met zijn Britsche collega’s de besprekingen tö openen.
(Schetsen van Geld- en Fondsenmarkt”
N.R.Ct. 10 Sept. j.l. Zondagochtenblad).
De totstandkoming dezer overeenkomst (tusschen de
Russo-Asiatie Consolidated en Sowjet-Rusland) heeft
o.a. in verband met de Engelsch—Duitseh—Fransche
onderhandelingen tot herstel van het Russische transsport wezen, w aarop wij vorige week te dezer plaatse
de aandacht vestigden, wederom de hoop doen herieven dat de heeren te Moskou toch iets geleerd heb
ben te Genua en Den Haag, zoodat een verder zwich
ten voor de eischen van het West-Europeeiche kapitaal

te verwachten is.
Behalve Russische petroleumfondsen, hebben dientengevolge ook staats- en spoorwegobligatiän ten laste van het vroegere Tsarenrijk
wederom meer belangstelling getrokken.
(„Schetsen van Geld- en Fondsenmarkt”
N.R.Ct. 17 Sept. j.l. Zondagochtendblad).

Kommunistische Arbeid:

Het nut d e r v akvereenigin gön.
Wanneer de politieke ontwikkeling banen inslaat, die
de massa’s van arbeiders en beambten in linksche
richting diijven en hen zich van de vakvereenigingspolitiek doen afwenden, dan bestaat dc taak van de
vakvereenigingsleiders daarin, door hun ingrijpen in de
politieke ontwikkelingsgang tegen dit afvallen van de
massas een dam op te werpen. Men moet ook beken
nen, dat de vakvereenigingsleiders nooit in de politiek
op geiechtvaardigden tegenstand van de andere o l k s kiassen stuitten. Noch na de Kapp putsch, noch n ad en
moord op Rathenau hebben zij bij hun ingrijpen in de
politiek hun programma weten door t.* zetten. Maar
beide keerer» hebben zij bereik:, dat de arbeidersmassaas
niet in het kamp van het lirksche radikalisme afgleden,
doch in de hand van de vakvereenigingsleiders bleven. . .
(„Hannoversche Anzeiger” overgenomen in de
K.A.Z. Berlijn nr. 65).

Vraag z o n d e r k o o p k r a c h t w at-d oe-je-erm ee ?
In Noord-Amerika en Engeland begint men, naar net
schijnt, thans te begrijpen, dat de kleine tarwe-oogst
in Europa geen voldoende motief is voor impoit bij
gebrek aan voldoende voedsel . . . . De uitvoer naar
Europa gedurende de eerste 5 weken (sinds 1 Augus
tus j.l) bew eeg G.525.000 quarters, terwijl hij de 5
overeenkomende weken in 1921 8.345.000 quarters
bedroeg.
(Wekelijksch overzicht van de N.V. Handel-Mij.
voorheen Gerhard Polak N.R.Ct. 10 Sept. j.l.
Zondagochtendblad).

Amerika als bevrijder.
..............Intussohen ontwikkelen de Amerikanen op
’t oogenolik hun grootste bedrijvigheid in Perzië, waar
de rijke petroleumlagen vooral de Amerikaansche be
langstelling trekken. De regeering der Unie heeft kort
weg het beginsel van den vrijen handel in Perzië ver
kondigd, en wil dat land vrij maken van de ekono
mische voogdijschap van Engeland en Rusland.
(De Balkan-correspondent van de N.R.Ct.
10 Sept. j.l. Zondagochtendblad).

Een Steenhouwer gevraagd.
Hebt gij opgeinerkt, kameraad, dat de „Plebs Maga
zine” en dej „Communist” (orgaan der Engelsche C.
P.) een oproep doen voor vijf pond sterling om den
grafsteen van Karl Marx te herstellen en voor 1 pond
10 shilling per jaar om het grat in orde tc houden?
Hun argument, kameraad, is, dat kam eiaten van
anderen landen pelgrimstochten naar het graf maken en
dat de verwaarloosde toestand, waarin het thans ver
keert, voor de buitenlandsche makkers aanleiding zal
zijn om maar matigjes over de Britsche Communistische
beweging te denken. Daarom doen zij een beroep op
u en mij om onze stuivers te geven, teneinde de een
cf andere kapitalistische firma te betalen voor het in
orde houden van het graf van een communist.
Wanneer de buitenlandsche kameraden dat iezen zullen
ze zeker ten hoogste verbaasd zijn.
„Zijn er geen arbeiders in de Engelsche Communis
tische beweging?” zullen zij vragen. Zijn al haar leden
makelaars in effecten en handelsreizigers, of leden van
Engelands Iccgloopcnde aristocratie, uie naar liet }»ai lement zijn geloopen. naar de societeit of naar de kerk
en die zorgvuldig er hebben van afgezien cm met hun
handen te leeren merken, zelfs ais een soort van tijd
verdrijf?
„Zijn er geen steenhouwers in de socialistische be
weging van Engeland, geen arbeiders zelfs, die konden
helpen bij het opzetten van den steen, noch eenige
zorgende, practische menschen, uie aan liet graf de
kleine zorg, konden geven, die een moeder aan het
graf van haar kind besteedt?
„Wij zouden deze Engelsche kameraden kunnen be
grijpen,” zoo zullen zij zeggen, „indien wij zouden
verklaren, uat sinds de geest van Marx in zijn boeken
is en zijn graf alleen zijn vergane beenderen bevat,
het graf weinig ter zake doet; maar het gaat boven
ons verstand, dat de Britsche kameraden, hei gewone
respect voor graven en monumenten hebbende, geld
aan een kapitalistische firma zouden betalen om een
proletarischen steenhouwer te huren, die met zijn ge
reedschap aan Marx graf gaat werken.”
Onze beweging zal e*n vrij povere figuur slaan w e
gens deze zaak in de oogen van de Internationalen,
kameraad. En wanneer een of meer onzer kapitalis
tische meesters de oproep van de „Plebs” lezen, zulten
zij elkanderknipoogend zeggen: „Ze slapen nog stevig,
die slaven — wat snorken ze!”
( Worker’s Dreadnaught)
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in ons vorig Nummer is een fout g e 
slopen, in het kopcijfer stond No. V3,
dit m oest zijn No. 20.

Kapitalisme of Communisme in
Rusland ?
In een vorig nummer zagen wij, 'Jat ook vóór den
opstand in Kroonstad (Februari 1921) vele maatregeien
der Bolschewiki reeds een kapitalistisch karakter hadden.
Wij zullen nu d«e van na dien datum opgeven.
Het kapitalistisch privaat bezit is net volledigst
erkend in het dekreet d a Russische Soviei-Repubhek
van 27 Mei 1922, dat in de Izvestia van 18 Juni is
gepubliceerd.
Dit bepaalt o.a. „Aan alle burgers wordt het recht
toegekend, iudustrieele en kommercieele beroepen uit
te oefenen. Dii recht omvat ol berust op :
I. Het eigendomsrecht op onroerende goederen, met
inbegrip van het recht op verkoop van deze goederen
en het recht tot verkoop en verpachting van den bodem
waarop deze goederen zich bevinden.
II. Het recht kontracten af te sluiten met plaatse
lijke autoriteiten, om op grond in de steden en op hei
land te bouwen, inet eigendomsrecht van 49 jaar.
lil. Het eigendomsrecht op roerende goederen, inet
name op fabrieken en werkplaatsen, industrielle en
handelsondernemingen, instrumenten en productiemid
delen. landbouw en iiidustrieeie produkten, geldkapitn
IV. Het recht om op de genoemde eigendommen
hypotheek te nemen of geld te leenen.
V. Het recht op uitvindingen, auteursrechten, fabrieks
merken enz.
Vi. Het testaments- of wettelijke erfrecht voorechtgenooten eti hunne kinderen tot een totale w a ird e v a n
niet meer dan tienduizend goudroebel.
Ook het pvivaat-kapitaiisiisch cigendc-m van den
grond is weer ingevoerd. Wel zegt de wet van 15 Mei
dat de gekochte bodem aan den staat behoort. Maar
onder dezen staaiosocialistischen mantel waarborgt
de wet feitelijk aan de boeren het volle bezit. Want
zij bepaalt dat een’ boer slechts om drie redenen het
gebruiksrecht van den bodem verliezen Kan . 1 Als hij
zelf het bedrijf o p g eeft; 2. wegens misdaad ; 3. als de
staat den grond onteigent voor spoorwegen enz. Er
komen in de wet nog eenige ten deele scherpe beperkingen
voor, maar in de hoofdzaak is de Sovjet-Regeering tot
de agrarische politiek van Stolypin (minister onder den
laatsten czaar) teruggekeerd.
in ue wei staan nug twee oetfugujkv
.
Zij geeft aan de boeren het recht hun grond voor één
jaar te verpachten. De tweede nog belangrijker is de
opheffing van het verbod van de huur van arbeiders!
De uitvoering van deze twee bepalingen wordt aan
de boerengemeenten zelf overgelaten. D.w.z. de boeren
krijgen volle vrijheid om land te pachten en te ver
pachten en arbeiders te huren!! Er komen dus in
Rusiand pachters en eigenaars en een landproletariaat,
een reservoir waaruit ook in alle kapitalistische staten
het stedelijk proletariaat wordt gevormd.
De industrie in de steden is na Februari 19~t uit
het absolute bezit, de absolute regeling en controle van
den kommunistischen staat in een anderen toestand over
gegaan. De kleine industrie is g e h e e l gekomen ui de
handen van privaatbe/.itters. De groot-ifldiistne gedeel
lelijk, en daarbij zijn eenige der voornaamste Industrien
en trusts met medewerking van der. staat, zg. ge
mengde ondernemingen overgegaan, waar de arbeider,
gelijk overal, voor loon werkt.
Deze ondernemingen hebben reeds een groote mate
van zelfstandigheid, ook tegenover den staat, o.a. in
den handel. Het spreekt vanzelf dat hun directies en
rjet minder de vertegenwoordigers den regeering daarin
probeeren, hun bedrijven tot grooteren bloei te brengen.
De concurrentie tegen andere bedrijven en tegen den
staat ontstaat. De reusachtige omkoopine begint weer.
De binnenlandsche handel is vrij. Men kan dies
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koopen en verkoopen in Rusland, ürootere en kleinere
kapitalisten komen als paddestoelen op, in de steden
en op het land.
De buitenlandsche handel is schijnbaar nog geheel
in de handen van den staat. Maar dit is slechts schijn.
De reusachtige Russische bond van koöperaties, de
centrosojus heeft ook reeds recht op buitenlandschen
handel, met eenige beperkingen, die in werkelijkheid
niet veel beteekenen. Deze centrosojus, die over het
geheele land verbreid is, vooral ook bij de boeren, w as
al ijd en is nog een geheel burgerlijke, kapitalistische
instelling. Zij leidt ook den handel naar zuiver kapi
talistische beginselen. Maar ook de trusts, de groo!e
industrieele maatschappijen krijgen in den handel met
het buitenland voor altijd grootere zelfstandigheid. Wel
moeten zij nog altijd bij hun zaken de toestemming van
het departement vooi buiten'andschcn handel hebben,
maar wie kan of zal deze aan die machtige lichamen
weigeren ? Krassin gat in den Haag een lange rij van
zulke maatschappijen, en erkende (en prees) hun zelf
standigheid.
Ten slotte geeft de Russische regeering enorme con
cessies aan buitenlandsche kapitalisten. De arbeiders
die voor deze werken worden voor een groot deel
eenvoudig aan deze kapitalisten overgeleverd. Mijnen,
bosschen, havens, land en het proletariaat worden aan
hen afgestaan.
De plaatselijke financier, zijn nu van die van den
staat gescheiden. W aartoe da! i nde boerengemeenten
voeren moet, kan men zich voorstellen.
De b e l a s t i n g e n zijn weer ingevoerd, ook de indirekte.
Zoo op tabak, koffie', luciters, zeep, petroleum, suiker,
zout, bier en textielwaren.
Eindelijk wei kt ook wees een Staatsbank. Zij dient
voor binnen- en buitenlandschen handel en neemt aan
oetaaii binnen- en buitenlandsche wisseis. Maar Sokoinikof verklaarde in den Haag, dat dit ook reeds aan
particulieren-, aan privaat-ondernemingen en aan onder
nemingen van privaat karakter vrij staat. En o p de
zitting van het financieeie departement zeide de directeur
der staatsbank in April van dit jaar. dat du departe
ment was vóór het oprichten van particuliere banken.
In de groote steden zijn de beurzen w-eer geopend.
Een leger van ondernemers, handelslieden, agenten en
makelaars van elke sooit, speculanten, „Schieter” naast
de autoriteiteiten en banken, daarnaast een middenstand,
winkeliers, kleine industrieelen, iutellectueeien, klerken,
in bureaux en zaken, kortom het geheele gebroed dat
van het proletariaat leeft, komt-weer op.
In de steden dit geheele leger der bourgeoisie. Op
het land het kapitalistische boerendom, 80 procent der
bevolking.
_
^
(t
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En daariusschen hei kleine zwakke proletariaat met
zijn loondienst, zijn loonstrijd, zijn werkeloosheid.
Het leger der boeren en der bourgeoisie toenemend
in macht. Het proletariaat voortdurend zwakker.
De leden onzer partij moeten deze feiten, die alle
uit officieele bronnen zijn genomen, gebruiken, en het
bedrog der zoogenaamde communisten der derde inter
nationale er mee ontmaskeren.
.
Het communisme in Rusland is ondergaande schijn,
het kapitalistisme opkomende werkelijkheid.

„Reformistisch Berlijn”.
D e arbeidersklasse m a g s t e e d s o n b e v r e e s d d e w aar
heid, o o k d e bitterste zelfb esch u ld ig in g in 't g e z ic h t
blikken, w a r t haar zw a k h eid is slech ts een d w a lin g en
d e s t r e n g e w e t der g e s c h ie d e n is g e e f t haar d e kracht
terug, w a a rb o rg t haar ein d eiijk e o v erw in n in g " .
R osa L u x em b u rg , ,.D ie Krise
der S o c .- D e m o c r a t i e ”.

Toen in ’t voorjaar van dit jaar de scheuring in de
K.A.P.D tot stand kwam, waren wij in een moeielijk*
positie. W'ij toch, waren ook verplicht ir. de z.g. tterlijner- en Essenerrichting stellif.g te nemen. Zooals we
weten, liep de kwestie over de mogelijkheid van t
oprichten eener 4e Internationale, zonder dat deze
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„maakwerk” zou zijn en over de beteekenis van de
B.O. in toonbewegingen en dergelijke.
D .t stelling nemen is in buitenlandsche kwesties
heel moeielijk. Eerstens is ’t oorspronkelijke materiaal,
de buitenlandsche blader., voor een klein deel der p.g.
toegankelijk. Tweedens ben je uitsluitend aangewezen
op de artikelen, die in die bladen verschijnen. Deze
bronnen zijn evenwel totaal onvoldoende.
W e moeten n.l. niet vergeten, dat woorden zoo
weinig zeggen.
We lezen en hooren bij öe C. P. bijv. altijd over
de dictatuur van 't proletariaat, terwijl ze die van de
partij bedoelen. W e hooren van revolutionair parle
mentarisme en de daad blijkt doodgewoon S.D.A.P.refoi misme te zijn. De C.P. zet op een verkiezingsaaiïplakbiljet: „Alie macht aan de raden van arbeiders!”
En om tc bewijzen, dat het maar een misleidende grap
is, zet ze er b i j : „Stemt de Communisten” .
’t Is hiermee wel duidelijk, dat we aan v/oorden
alleen niet veei hebben, om iets te beoordeelen. De
daad is voor ons beslissend en die leert ons de be
teekenis, welke aan bepaalde woorden moet worden
gehecht. Heb je nu te doen met buitenlandsche kw es
ties, dan wordt het vooral daardoor moeielijk, doordat
je onvoldoende in de gelegenheid bent de zin der
woorden goed te omlijnen. W ant de daad, die de in
houd bepaalt, komt onvoldoende tot je.
Toen we in No. 10 van de K.A. nu over de ver
schillen in de K.A.P.D. schreven, voelden we dit. Van
daar dat we voorzichtig schreven :
„Meenen we. dat de Berlijners het juiste stand'p u n t verlaten hebben, aan de andere kant schijnen
ernstige inwendig-organisatorfschc fouten te zijn
gemaakt. Niettemin, ons definitief oordeel zullen
•«c opschoite.i, toi onze afgevaardigde uit Duiuchland is teruggekeerd.”
We hebben toen in een tweetal artikelen trachten
aan te toonen, waarom de B.O. in deze tijd van re
actie toch niet de taak der vakvereenigingen mochten
overnemen. Aan de hand van verschalende zinsneden
uii dc Berlijnsche ,.K A Z.” en „Kampfruf” meenden
we inderdaad een tendenz, die tot reformistische vakvereenigingstaktiek leidde, te ontdekken. M aar omdat
alweer de juiste interpretatie van verschillende zinsne
den uit de praktijk geleerd moest worden, bleef ’t af
wachten der daden geboden. Een stelling als deze :
,,Het is de taak der H. O. het bedrog ran klassrnharmonie te ontmaskeren en tegelijk de opvoeding
tot dr klassenstrijd tc bevor deren, cn om de rustige
.wederopbouw ” te verhinderen contractbreuk en
wilde stakingen (ook om „ b e t e r e loor.- en a r 
b e i d s v o o r w a a r d e n ” bij iedere gelegenheid te ont
keim en. Een arbeidersklasse, die tot zulke strijd on
bekwaam is en laf toegeeft bij conflicten met het
kapitaal, is eerst recht niet in staat den strijd om de
macht te voeren. En een organisatie, die onmachtig is,
in zulke strijd lijdend v o o r a a n te gaan, is
eerst recht niet in staat, ais „voorhoede” het proleta
riaat in het laatste, beslissende stadium naar de over
winning te vneren.”
(K- A . Z . Nó. t2 )
ku«‘i op verschiller.de manieren in de praktijk omgezet
worden. Hij kan opgevat worden, als e&k krugval tot
reformisme. Hij kan opgevat worden, als de verst mogelijke ontplooiing der revolutionaire krachten, die in
’i proletariaat leven. De praktijk, de daad doet uit
spraak, hoe we een dergelijke stelling moeten vertalen.
rx x ,
Nu zijn we een half jaar verder. En het Duitsche
proletariaat heeft in die tijd tallooze acties gevoerd.
In w'eike 7in is bovenstaande stelling in de praktijk
omgezet ? Hebben de B. O. de taak der vakvereeni
gingen overgenomen ? Zijn ze teruggevallen tot re
formistische vakvereenigingstaktiek ?
We durven nu volmondig te zeggen: „ N e e n ! ”
Van reformisme, dat de Berlijners to?gedicht wordt is
geen sprake. De Berlijnsche K.A.Z. is uitstekend. De
ö,Kampfruf” eveneens, ’t Is eenvoudig onmogelijk deze
organen oj5 [reëele gronden als reformistisch aan te
wijzen.

