
Uit het opheffen van J c / r  »telling ust de statuten der 
R.V.I. b'ijkt weer een». wat de herren ..in de f.omfeüern  
reed« aan hun opportuniimc geofferd hebben. Vroeger was  
dc »aamhoorigheid van alle deelen van dr arbeidersbeweging,  
zoow el vak* l is  politieke o c w eg in g  voor hen een principe, 
waaraan .rij terecht groote waarde hechten. In een open  
brief door hei executieve  comité van de derde Internationale  
aan bet AI*Ru*sischc vakvereenigm gscongres heet het o.

„Het Cxecutieve Comité van de communistische Inter
nationale vertegenwoordigt sinds het begin van /'.jn o p 
treden (werkzaamheid) het standpunt, da» de Communist!* 
sche Internationale een organisme moei zijn. dat niet 
-!!rv” '*c j’s f t l l -ö fjäsfesÖ M  var. de 3> beider», maar o o k  do 
productic'verbondvn cn alle andere economische .»rganisuti«* 
van het proletariaat om vst.  In dit opzicht wenscht de 
communistische Internationale dc tradities van hare g l o 
rierijke voorgangster, de eerste Internationale, (de Inter- 
nationaie arbeiders-associatir), waarvan Marx en F u gels  
de le iden  waren, weer tc laten oplcven (doen herleven).  

En iet» verder:
„Het Executieve Comité is er vast van overtuigd, d«it 

aan het volgend congres van de Communistische Internatio
nale dc proletarische »akverccnigingcii van de g eh ee le  
wereld zullen deelnemen, die op de/.e wijze tot een  deel  
(«e«  sectie) van de Communistische Internationale w orden.“  

D eze brief dateert van 1020. Hierin wordt reeds in 
plaats van de revolutionaire tactick \an  afbreking van eie 
vakbonden cn oprichting van revolutionaire bo-lrijfiiorganisa- 
ties,  het reformistische standpunt van de steun aan dc v.»!- 
b ew eg in g  aangegeven. Echter wordt groote waard«.* gehecht  
aan dc  ondeelbare eenheid van de economische cn d*.- poli» 
heke bew eging  van het proletariaat in den gee»t van de 
revolutionaire theorethci en strijders Marx cn Engels. Ook  
dit standpunt hebben de heeren van de R.V.I. thans laten 
vaüiw. »V en  vallen, ter wille van de gevoe ligh e id  van cc;» 
aantal > vndicahs’i ^ t t  '• fw m  >U die /< g r . i *  & dr k V !  
zouden willen opnemen en die bezwaar hebben , reactionair 
ais / e  /ijn , tegen  de eenheid van politieke cn econom ische b e 
w eg ing  van het proletariaat. Trouwens moet niet strak» dc 
eenheid met de reformisten van het I.V.V. mogelijk  worden  
gem aakt?  Dus w eg  met het principe. f)c R.V.I. moet 
m assa’s hebben, meet een goed  instrument zijn in dc handen  
van de Russische regeeriny, tot doorvoering van h.’.ar 
tidatie'politiek. Want natuurlijk blijft de onderworpenheid  
van de R.V.I. aan de Russische regeering toch bestaan, o n 
danks het iormeel opheffen van de saamhoorigheid met de 
derde Internationale. D e Russische regeering kan nu ee n 
maal ni-.t de waarheid aaii het proletariaat /e.^gen, omdat  
/ i j  is de gevangen e  vnu het groote kapitaal. Daarvoor w « rken 
/ i j  met de letigen. De leugen, die dienen m oet ,  om  N t  
verraad aan de proletarische revolutie nog grooter te kunnen  
maken. Daarom smijt / i j  alle revolutionair? principes vaar 

i i l e n  duivel. O ok  de „traditie van de glorierijke voorgangtter" ,  
pro’ Internationale arbeiders associatie van Marx en Engels, 
hetct opruimen van tradities kan som s /eer  teekenend zijn.

let opruimen van deze  „traditie“ door de heeren van de
r .<.V.I. zet hun verraad w el jn een / e e r  schel licht.Pi f  +
p In het N.A.S. is nu heftige r.fcie tusschen de reformisten  

achter Lansink en de reformisten achter Bouwman. Met 
voorloopig resultaat van de eenheidsfronterij / a l  voor wat 
betreft het Nederlandsche N.A.S. wel /ijn , dat het uit e lkaar  
/a i  vallen, ol nog een tijdje cc»* schijnlevcn voeren. Wij
/ijn dus misschien een nieuwe verdeeldheid v.in de Syndi
kalistische vakbcwcicini; ic  .v .utik .. ,  ü^c p«ac?i=>c!' z«! b c t e l 
kenen de vernietiging van het N-A.S. Wij voor ons kunnen  
dc vernietiging van d e /e  m ach tekxve  en reactionaire v ak 
centrale niet betreuren. Het /a l  den arbeiders duidelijker  
dan ooit doen zien, dat de vakbew eging  is, consequent en 
openlijk, reactionair. Zoowe! het N.A.S. als het N.V.V  
l i e t  vertrouwen, dat som m ige revolutionair voelende arbeiders 
nog hebben in de vakbew eging  / a l  een nieuwen schok  
krijgen en den w e g  voorbereiden tot het inzicht, ook iu dit 
landje, dat het proletariaat de vakbeweging voor de revo
lutionairen strijd niet gebruiken kan. Dat het voor d e /e n  
strijd dc revolutionaire bedrijfsorganisatie noodig  heeft. Dc 
vakbew eging  kan alleen nog de reactie dienen. De eenheids
fronterij van Moscou, zoow el  ais het syndicalistische individua
lisme zijn voor het strijdende proletariaat verwerpelijk. Het  
proletariaat /a l  bij de ruzie tusschen de heeren Lansink on 
Bouwman tot de  ervaring komen, waartoe de Spaansche  
koningin volgens l ïc in e  kwam. toen / e  een rabbie en eeu 
monnik met elkaar moest hooren bekvechten, nl, „dat ze  
beide stinken“ , Lansink en Bouwman, Berlijn en Moscou.

De openingsrede van vliegen op het 
congres der S. D.A. P.

De rede door den Voorzitter der S .D .A.P., den Heer  
W. H. Vliegen, op het congres van 13. Januari uitgesproken,  
is in verschillende opzichten interessant. Niet omdat er uit 
zou blijken, dat van d e /e  partij nog  iets voor de Arbeiders  
klasse is te verwachten, integendeel, maar omdat deze rede 
duidelijk doet zien, d 3t «Ie Sociaal-democraten, hoe groot het 
aantal aanhangers ook m oge  zijn, waarop zij kunnen wijzen,  
geen  andere rol meer spelen /uilen m de wereld, dan die 
van verraders der werkelijke klassebelangen van het pro le
tariaat.

D e belangstellende lezer zoekt in zo o ’n rede natuurlijk 
allereerst naar het oordeel over den algemeenen economischen  
toestand, waarin de wereld verkeert.

Als historisch-materialist acht je een duidelijke u iteen
zetting daarvan voor een  politieke partij en nog  we! voor  
een „arbeiders“ partij een allereerste vereischte. Je dient 
(oen uit de objectieve beschouw ing van de werkelijkheid  
■ft tactiek af te leiden. Maar de heeren S .D  A.P.ers zijn geen  
historisch-materialisten. Daarvoor moeten i:e tc- vee! van  
alle walletjes eten. En daarom hcuoen i c  ook  geen  behoefte  
aan ccn eigen inzicht in de maatschappelijke werkelijkheid.  
D e kapitalistische wijsheden daaromtrent zijn voor hen meer  
dan voldoende. 2 e praten met een geleerd air „de bekende  
econom en“  na en wijzen het kapitalisme op  het bestaan  
van tot nog toe niet aangew ende middelen, om aan de door  
hen, S .D .A.P.ers, minstens zoo, als door de kapitalistische  
zelf gevreesde ineenstorting te ontkomen.

Hun plannen kom?n hierop neer:
„dat een internationale leening, waaraan alle staten  

zouden deelnem en, z o -j  ivorden ges le ten ,  dat uit die leening  
de verw oeste  streken zouden w orden hersteld en dai  
Duitschland in de ge legenheid  zcu  worden gesteld , om door  
het betalt*, van rente en aflossing van leening, op  
korisfi termijn als hei kan, op  langen ais bet moe*, zijn 
schuld kwijten.“

Door „rüstigen arbeid“  kan dan ..een herstel der b loe
dende w ereld“ worden bewerkt.

Nu w il het toeval, dat aan den vooravond van het 
S.D.A.P.-congrc*, in Den H aag , voor het genootschap  Ncder-  
land-Engeland door den „bekende econom en schrijver“ 
Sir George Paish, dezelfde, die zijn plannen ook ontw ikkelde  
voor het dam esgezelschap, dat kort geleden in Scheveningon  
„voor een nieuwe vrede“  ijverde, een lezing werd gehouden  
over een internationale leening.

Dezer Sir /eg t :  „Wat er dan in de eerste plaats gedaan  
moet worden, is het bijeenbrengen \a n  een groot crediet 
voor de kotten van het herstel “

,,f en bedrag van 1500 millioen pond sterling /o u  to e 
reikend /ijn. Dit bedrag zou tegen I f"u opgenomen kunnen 
worden. De jaailijksche aflossing van 75 mtSiioeu pond  
/o u  Duitschland kunnen opbrengen.w

W e /ien ,  dat d? plannen van de S.D.A.P. cn die van 
dc „bekende econor cn on schrijvers“ van het kapitalisme  
w onderwel strooken.

Beiden willen / e  Duitschland tot een kolonie maken  
Beiden willen / e  uit de Duitsche arbeiders jaarlijks het 
bedrag persen, noodig voor de rentebetaling en aflossing van 
een  miÜiardcnleening Minder dan I ' o / a l  dc S.D .A.P. toch 
wel niet willen geven ,  zoodat ze in dit op/icht niet eens  
met den Fngelschen Sir kan concuree^en. ’t Is al m oei ,  dat 
de S.D.A.P. / o o  onom w onden „de staten“  voor het bijeen
brengen v in  het bedrag wil laten zorgen. Dc g rvc igen  van 
inflatie en belastingdruk, die daaruit volgens Mr. Westcrman
/«Miucii v u i i i t  v l o e i e n ,  h e e l t  «k- b r e i  V l i e g e n  m a a i  I n n i c . i  

beschouwing gelaten , daarvoor had hij op dit congres geen  
tijd. Andere zaken van internationale beteekenis vroegen  
om  de aandacht.

Daar had je bijvoorbeeld het vredescongres van het 
I . V . V . :

„Dit congres“ , / e g t  V iiegen, „was /-.-kcr op het gebied  
der internationale actie het belangrijkste feit van het af- 
gelöopen jaar.“

Waarom ooi: niet???
Als je samen met ruim 20 burgerlijke pacifistische or

ganisaties een onderons je hebt, en je wordt het dan eens  
over  de te nemen maatregelen tegen den oorlog, dan kan 
je toch getroost naar huis gaan en zeggen ,  dat dit heelemaal 
■jceii schijnheiligheid of kortzichtig?- c»nnoo?clheid :s. D a n  
i s  d o t  h e t  b e l a n g e r i j k s t e  f e i t  o p  h e t  g e b i e d  
v a n  i n t e r n a t i o n a l e  a c t i e .  Dat belooft veel voor  
dc internationale acties, die de Sociaal-democraten in de 
toekomst nog wenschen te ondernemen.

Dan had je verder n o g  zo o ’n allci belangrijkste kwestie.  
I)e W eensche en Londensche Internationalen / ijn te /am en  
gesm olten. I)c tw ee  ou wetjes! Dat zij in dit huwelijk van 
impotentie h!i|k zullen g ev en ,  bewijst reeds hun w erkzaam 
heid op het hierboven bedoelde „vredescongres“ .

Fn dat do situatie er eenigszins door zou verhelderen,  
gelooven  w c ook te m ogen  bestrijden. Iedereen wist, dat 
dit zou komen. Het verrast niemand. Als dan ook de 
heer Sinowjef op hot congres van de derde internationale  
/ e g t ,  dat dc vereeniging van de tw eede met de W eensche  
internationale objectief nuttig is voor de arbeidersbeweging,  
dat hef contra-revolutionaire karakter der heide internationalen 
nu duidelijker /o u  uitkomen cn vooral, dat dit samenvloeien  
tengevolge  heeft, dat cr nu n og  maar tw ee Kampen /ijn,  
namelijk dc N oske- en de  M oscou-lntem ationale,  dan zeggen  
wij hem: Ge vergist U.' meneer Sinowjef. U w  m ooie  woorden  
doen ons niet vergeten, dat g e  met d e /e  contr*-revolutio
nairen vrijt en uat gij , om  hun gunst te winnen, stuk voor  
stuk Uw revolutionaire traditie en practijk prijsgeeft. Dat 
gij rr.ct deze lieden te samen een ,  wat gij  noemt, ..Arbeiders
regeering“  wilt vormen. U w  wederzijdsch gek'jf, of gij, dan 
w el /ij ,  de baanbrekers zijn voor de Gajlifets cn dc Musso- 
lini’s staat ons togen (i ij  hebt beiden daaraan schuld. Gij 
hebt beiden het proletariaat verward c-n verzwakt. Gij hebt 
beiden de werkelijke k ’asAebclangen van het proletariaat
verraden. Gij zijt heiden contra-revolutionairen. Daarom  
ligt hot kamp w el in tw eecn uiteen. Maar aau d eze  zijde,
aan de zijde der arbeidende en lijdende klasse, staai dc
Kommunistische Arbeidcrs-lnternationale met haar duidelijk 
en klare parolen en doelbew uste  tactiek en aan gen e  zijde 
van de barricade, daar staat gij!!!

Gij, meneer Sinowjef, met Uw gansche Internationale,  
naast dc Londensche cn naast de  W eensche, naast de heele  
tros van opbouw Politikers, waartoe ook gij behoort.

Als ge  dan ook theatraal uitroept:
„Onze strijd daartegen (namelijk tegen de Sociaal

democraten) is geen  bijkomstige strijd, maar de eindstrijd 
tegen de laatste agenten v in  de bourgeoisie“ , dan roept 
overal de echo:

„Gij liegt! Gij voert in Rusland het kapitalisme weer  
in! Gij dekt de tafel voor de bourgeoisie! Gij misbruikt 
de arbeidersbeweging om Rusland als ’ c!fct2ndige kapi
talistische staat te behouden en voor haar een plaats op 
de wereldmarkt te veroveren. De allerlaatste agenten der 
bourgeoisie ,  dat zij g ij!!“

Waarom zij dan met U het eenheidsfront niet willen?
Omdat gij  nog niet g e n o e g  water in den wijn hebt

gedaan.
Omdat uii het illustere gezelschap van de opbouwer«

nog compromitteert door Uw onbehouwen proletarische ma
nieren.

Omdat gij zijt als Pijgmalioti, ge  vloekt nog  te veel
in de salon. Maar de aanleg om in salons te verkeeren, hebt 
ge  getoond. Houdt maar moed. H et  is voor U  een kwestie  
\a n  volhouden.

Alleen, er is een groote rivaliteit (ijverzucht, m ede
dinging) van kapitalistischen aard, tusschen u en de sociaal
democraten. Gij wilt, ter wille van het russische kapitalisme  
de volkomen kolonisatie van Rusland voorkomen. Zii,  de  
sociaal-democraten willen, ter wille van het Europeesch kapi
talisme, Rusland kolonisecren. Gij hebt de illusie, dat g e  aan 
een herstalde Russische grootindustrie dc Russische prole
tariërs kun» verbinden cn voor de toekom st brood kunt ver
schaften. Zij, de sociaal-demccrayrt meenen, dat zij aan de 
Russische bodenschatten het West-Europeesche kapitalisme  
kunnen herstellen en daardoor de W est-Europeesche prole
tariërs een stuk brood kunnen verschaffen. Het is u en hen
om een stuk brood te doen. Om de voortzetting van de
oude vooroorlogsch tactiek van verbetering van dc levens
positie uwer respectieve P ro leta r ia t* » ! en om de r.iachtposities  
roor  u*eif in deze  bew egingen.

ü i j  z i j t  c o n c u r e e r e n d e  1 e  i d e  r s k  I i e k e n ü !
Gij strijdt om het plaatsje ,in d t  zon!!!
En ten slotte: V oor een  „i.iariage de raison“ (huwelijk

uit berekening) brengt g e  niet g e n o eg  mee. Troelstra en 
Vliegen hebben het duidelijk g ez t" d .

W e zouden n og  w ei  e e a ig e  ora ierkingea  kunnen maken

over de rede van d m  neer Vliegen. Zijn vreugde ever  de  
Engelsche verkiezingsoverwinning b .  v. beantwoorden w i j  

i aldus:
De illusie van het Engelsche proletariaat, om op d^

g em atigd e  S.D.A.P.sche manier Duitochlarid uit te buiten «e  
toen als koopkrachtig afzetgebied voor de industrie te he- 

I houden heeft dc „Labour partij“  deze overwinning bezorgd.
Dat dit een bewijs /n u  zijn v o o f  uc V lifgcnschc  opvatting,  

; dat dc Engelsche arbeiders bij deze  verkiezingen „zichzelf“ 
zouden zijn gew eest ,  is natuurlijk bedrog.

Maar w c  laten het erbij.
Voor dit »naai zijn de heeren voldoende gekarakteriseerd.
„Schluss machen“ mot deze m i s l e i d e r s  :s het par«x:|

voor de arbeiders.
f)e bedrijfsorganisatie opbouw en en nationaal en inter

nationaal verbinden om de opmarsch tegen het kapitalisme 
te beginnen, dat is ons doel, on re  groote voorloopige taak.

Vooruit. Van het werk.
Alleen de proletarische revolutie kan uitkomst brengen.

Is daar klaarheid?
In „Der Kampfruf“ No. 10 der z. g. n. Berlijnsche

richting lezen wij het volgende artikel: „Die Niederlage der 
Anilinsklaven“ (Dc nederlaag «ter slaven jn de Chemische  
industrie).

Het artikel bthandeit de oo r /a k en  van die nederlaag. In 
de eerste kolom treft ons net volgende gerieeiic:

„Het zegevierende proletariaat heft het privaatbezit van 
de prodtieticmiduclen on n u  «Heen i> hei ecüig niogclijke-  
doel van dc arbeidersklasse. Dit hoeft het proletariaat nog  
niet begrepen. Echter het kapitaal heeft begrepen, dat, 
»vanneer het proletariaat zich redden wil van den onder
gang, het proletariaat dit moet willen. En het heeft verder 
begrepen, dat, waneer het kapitaal / ich  redden wil, — e n  
d a t  k a n  h e t  t e n  k o s t e  v a n  h e t  p r o l e t a r i a a t  
—, het proletariaat daarin verhinderd moet worden.“

W e zien dus, dat wanneer wij het door ons vetgedrukte  
gedee lte  goed  begrijpen, er voor het kapitalisme nog redding 
mogclijk is, volgens dc redactie van bovengenoemd blad. 
Jammer nor proletaiiaat da* niet verder nitgewerkt wordt. 
O ok »*oor dv kapitalisten.

V olgens ons is er alleen redding mogclijk voor het kapi
talisme, wanneer dc koopkracht van 250 Millioen inwoners 
van Rusland, Balkan, Oostentijk , de werkeloozen van West- 
Europa, Engeland en Noord-Amerika hersteld wordt. Dit is 
geen gem akkelijke taak, neen, het js een onmogeiijke taak, 
wan het kapitalisme is iu / i jn  doodscrisis . Het is daarom 
in zijn doodscrisis , omdat het herstel van dc koopkracht van 
d e /e  onnoemelijke menschenmassa zou beteekencn, het oo-  
heften van het grootkapitaal zelf. Het zou dus ook betec-  
kenen, een terugdraaien der econom ische ontwikkeling, het 
verdwijnen der grootbedrijven, het terugkeeren der klein
bedrijven, het ondoelmatig worden der dure machines. Maar 
verder, o, noodlot voor het kapitaal,  een beduidend gedeelte  
van de werkers, die door het opheffen der grootbedrijven — 
want dit zou noodzakelijk moeten' geschieden, wanneer het 
geconcentreerde kapitaal zich w eder oploste  — vrijkwamen, 
Cou geen w erk vinden in het w eder in het leven teruggeroepen  
kleinbedrijf. D eze  w eg  kan dus uiet tot de redding van het 
kapitalisme voeren. W elke dan? Het omlaag drukken der 
loonen? Het tegelijkertijd duurder maken der eerste leven s
behoeften? Het verhoogen der belastingen? Met deze mid
delen zou werkelijk de productie-kostprijs — gesteld , dat het  
mogclijk is — verminderd worden. Maar wordt daardoor de 
kooplirj'cht van g e n o em d e  volken hersteld?? Zou niet in dc 
eerste plaats de koopkracht van een zoo uitgebuit volk  
g ew e ld ig  dalen? Wat kan dan w el  her middel zijn om het 
kapitalisme te herstellen? Er is geen  middel. Elk aange
wend middel faalde. Alle andere /l il len  falen. N og eens:  
H e t  k a p i t a l i s m e  i s  i n  z i j n  d o o d s c r i s i s ,  dit staat 
vast. De eenige  taak van het proletariaat is dus, zich op te 
maken voor de verovering van de productiemiddelen. Dit 
m ag echter niet worden opgevat als een wedstrijd tusschen  
kapitaal en arbeid. Niet als een kwestie  van onrijp handelen,  
maar van bewust willen van het proletariaat. Alleen een  
proletariaat, dat inziet, dat binnen het kapitalisme niets 
meer voor de arbeidersklasse bereikt kan worden, dat dc  
levenstoestand van de proletarische klasse steeds ellendiger  
moet worden en uit du jnzLhi den wil put, aan het kapi
talisme een einde te maken, kan werkelijk de volledige  
econom ische cn politieke macht veroveren.

Dit is thans de eenige  taak van het proletariaat. De  
actie van de K.A.P. rnoet er dus o p  gericht zijn, het prole
tariaat di- steeds voor oe-ren te stellen en te trachten, iedere  
b ew egin g  van de arbeiders tot dit peil van bewust inzicht 
en strijd op te voeren. Daarom dus grijpen v. ij e lke  
verzetbcw eging  van het proletariaat aan, om haar op te 
voeren tot het peil van den werkelijken revolutionairen  
strijd om de economische cn politieke macht.

De zoogenaam de Berlijners nu, die niet begrijpen en niet 
w eten, dat het kapitalisme in /ijn doodscrisis is, maar nog  een  
mogelijkheid van redding zien, moeten dus, willen zijn con se 
quent zij:;, tCCnirijd, actie tegen het duurder maken der 
levensmiddelen, actie tegen  verhooging der belastingen willen 
vocien .  Zij zullen er dus toe moeten kom en, het prole
tariaat af te leiden van den eem gen  w e g :  de verovering van 
de economische en politieke macht. Want de strijd voor  
lotsverbetering en de strijd om de macht kunnen r iet zamen-  
gaan. Tegelijkertijd loonstrijd en strijd om de macht voeren,  
kan het proletariaat niet. Dit js een reactionaire illusie. 
Het proletariaat kan niet door illusies tot den revolutionairen  
strijd om  de macht kom en, maar alleen door het klare inzicht 
in dc cischcn van den strijd en in den werkelijken toestand  
van het kapitalisme. Opmerkelijk is het overigens, dat de  
strijd der proletariërs in de  chemi: he industrie van Ludwigs
hafen een strijd tot afw eer van verslechtering in den to e 
stand dezer arbcidcrsproep, voor de Berlijnsche krant aan
leiding is g ew eest ,  boven geciteerde reactionaire conslusie te 
trekken. Niet een revolutionaire, maar een reactionaire -con
clusie trekt het orgaan bij haar beschouw ing omtrent dezen  
strijd. Een groep, die dit doet,  is niet in staat een bew eg ing  
van arbeiders op te voeren tot een strijd om  de verovering  
van de voiieuige macht

Arbeiders der zoogenaam de Berlijnsche richting, wanneer  
gij inziet, dat de strijd van het proletariaat alleen kan 
w ezen , de strijd om  de ;nacht, waarom dan vasthouden aan 
de zotte stelling, dat net kapit=iis*ne zich nog  herstellen kan! 
Of hebt gij daar bewijzen voor, die wij niet kennen? Welaan  
dan, geeft  ze  ons, opdat wij ze  beoordeelen  kunnen, maar,  
kunt g e  dat niet, dan m o e i  g e  begrijpen, dat het kapitalisme  
in zijn doodscrisis is en det e lke  ged sch te  aan loonstrijd 
reeds strijdig is mei het d o e i  van het proletariaat.

Aaa U  het woord:
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A a n  d e led en  v a n  d e K om m unistische
Arbeiders Internationale!

Dc wcreldbelangstelling is gericht op  den inval van de 

Franschen in het Duitsche Roerkolengcbied.

Dc proletariërs hebben deze aangelegenheid even nuchter 

te onderzoeken als het internationale kapitaal dit doet.

Zij hebben hun waarheid te / e g g e n  en naar deze waar

heid te handelen. En dc waarheid is:

Noch Amerika, noch Engeland, noch w elke andere der 

gealieerde, kapitalistische machten helpen het Duitsche kapi

taal, indien zij er geen g o e d e  /aak  mede mal:en kunnen.  

Al dit zaken doen echter gaat ten koste van het Internationale

c n  / i c h  I Zij h eb ^ m  de plicht te zuggen, dat elk soort protest  

b e l a n  - i cn cIkc ,,a lgem eene w erkstaking“ , voortkomende uit natio-
l a n g e n  i n  h e t  g a d i n g  z i j n .  Z i j  m o g  

s l e c h t s  wa r m ma k e n  v o o r  hun n g c i i  
g e n ,  d i e  « a u  v o l k o m e n  t e  g  e n o  v e  r g  e s t e I d e  n i naliatische overw egingen , zooals de internationale SocSi-l-  

a a r d  z i  i n. I demokratische vakvereenigingen en de partijen v in  de T w eede

Internationale overw egen , tegen den opmarsch der Franschen, 

niets anders beteekencn, dan hulp voor de Duitsche kapita

listen. Zij hebben de plichts des arbeiders opheldering te

ü e e n  geklets  over welwillende Amerikanen, verstandige  

E n t f c l s c h e n ,  misdadige Franschen of heklagcnswaardige Duit- 

sehers. *

Alle te /am en i iin /i j misdadigers tegenover het prol«' 

tariaat en ze zullen dit ieder op zijn tijd en allen te /am en  

toonen Wat /a l  het gevolg  'ijn van deze  kapitalistische

proletariaat. Amerika en Engeland kunnen bij dc afwikkeling twist?

van deze zaak tijdelijk samen gaan en re kunnen, hun 

schuldenaar schijnbaar ontziend, op betaling wachten.

Frankrijk kan op grond van zijn toestand niet wachten.  

Het kan alleen wachten ten koste van zijn tegenw oordige  

machtspositie. Daarom pakt Frankrijk zijn Duitschen con

current met diezelfde brutale machtsmiddelen aan, die het 

kapitalisme overal eigen zijn. Als antwoord op zijn aanval 

volgt de het proletariaat eveneens  overvoldoend bekende,  

moreeie  verontwaardiging van den Duitschen concurrent en  

rrjiP«tÄ ten deele indirecte ondersteuning  

deze Duitsche kapitalistische manoeuvre door Amerika er. 

Engeland, die zich in hun aanspraken of in ieder geval in 

het doorvoeren van deze  aanspraken teruggedrongen gevoelen.  

Opnieuw willen zij de krachten der proletariërs spannen voor 

het momenteele belang der kapitalisten.

D e  p r o l e t a r i ë r s  h e b b e n  e c h t e r  n u c h t e r  t e  

b l i j v e n ,  v o o r z o o v e r  d c  k a p i t a l i s t i s c h e  b c  -

De K.A.I. houdt het vaandel der 
revolutie hoog.

Met is ons een groote  voldoening, te kunnen vaststellen, 
it de jonge en in aantal nog zw akke Kommunistische 

irbeiders-intern3tionale, in dezen tijd van ongehoorde \e r -  ! 
icherping var. dc kapitalistische crisis, nu het Fransche kapi- j 
taal het Roergebied bezet houdt, de tactiek van den con«e- 
quenten, pioSctarischen klassenstrijd, heeft weten te pro- i 
pageeren. Terwijl de  „groote" arbeiders-internationalen 2>ch 
met pak en /.ak aan de bourgeoisie  hebben overgelevcrd en 
zelfs niet in staat bleken, ondanks hun aantal voor de ’ 
tactiek van sam engaan met de bourgeois ie ,  hun eigen g e 
organiseerde massa’s  op de been te brengen, heeft de K.A.I. 
vooral in de Jander, waar het o p  aan kwam, ondanks 1 

bedreiging van den kant der kapitalistische heerschers, on 
danks het gevaar voor persoon en organisatie hieraan ver
bonden, haar revolutionaire plicht gedaan. Overal, waar haar 
dit mogelijk was, vooral in Duitschland en Engeland, heeft 
de K.A.I. en hebben vooral oo k  de aangesloten partijen de 
arbeiders opgeroepen tot den onverzoenlijken strijd tegen  
h et „eigen“ en het „vreemde“  kapitaal. De aangefloten  
partijen hebben de arbeiders gew aarschuw d, het hoofd koel 
te houden, zich niet te laten meeslepen door nationalistisch- 
.demagogische prcpaganJa en zich gereed  
♦rijd tegen het kapitaal,  voor de  proletarische dictatuur.

Wij publiceeren in dit r.ucuncr het manifest van het 
Executieve Comité van de K.A.I., waaruit blijkt, dat ondanks  
de nationalistische b e n e  in Duitschland het Evecutieve Comité  
van de K.A.I. te Berlijn de revolutionaire tactiek van strrtd 
tegen het kapitalisme en zijn knechten w eet te propageeren.  
Ook onze Duitsche parti) en de A.A.U.D. doen voikomen  
hun plicht in dezen tijd. Wij lezen in ons Duitsch partij- 

orgaan de 
Roergebied

Indien Frankrijk er in slaagt zijn wil door te zetten, 

dan /uilen de gevolgen  voor Duitschland verwoestend zijn. 

maar in dc toekomst niet minder voor de gehee le  Entente. 

Slaagt het hier niet in, dan zullen dc gevolgen  voor Frank

rijk zelf vernietigend zijn, maar in de toekomst niet minder 

voor alle anderen.

E e n  p e r i o d e  v a n  d e  h e v i g s t e  p a r t i c c l c  e r r  

s i s s e n  b r e e k t  a a n .

M«ar w elke  «'rists^en en welke d w anc  •*’ hena.ilde g e 

vallen ook mogen komen, alles is slechts te w aardeerenbal#  

een gedee lte  van de doodscrisis van het kapitalistische stelsel 

als zoodanig.

D eze waarheid moet door de leden van dc K.A.!. den 

arbeiders worden g e /e g d .  Zij hebben de plicht tc eischen, 

sterker dan tot dusver, internationaal te denken en te han

delen, den klassenstrijd waarlijk internationaal te voeren.

___ ____i------- -------- -  ■ - r -É .....

brengen inzake de /w en d e lleu /en  van de schijn-comrnunistische  

! Derde Internationale met haai eisch van een arbeidersregeering  

en samengaan met Rusland.

De leuze van de arbeidersregeering ts niets dan een  

J sp iegelgevecht cn samengaan met Rusland niets dan samen- 

j gaan met een bepaald kapitalisme, dat als ieder ander — 

zij het op een bijzondere wijze — het proletariaat koopt  

voor zijn nation&al-kapitalistische politiek.

Oeen frasen. Oeen praatjes van haat o f liefde Ier 

wille van het kapitaal cn daardoor onderwerping aan dc 

ingeprente kapitalistische ideologie.

Dc n-ve ls  van deze ideologie moeten verscheurd, dc 

nrg^rtarinrhr m n c l n  •*- cn t?.tr >aai

mo t gehandeld worden.

V o o r  h e t  b c I a n g  v a n  h e t  p r o l e t a r i a a t  o p 

t r e d e n  i i  o n t r e d e n  v o o r  d e  m e n s c h h e i d .

Hel Executieve Comité
d e r  K .  A .  ï .

W ij roepen de Engelsche arbeiden, op, niet deel te
van munitie van 

kapitalisme aan de Roer of van het Engelsche  
in Anatolië (Turkije) cn de zeeengte.

Wij roepen de Engelsche arbeiders op, niet voor het 
kapitalistische imperialisme in het Oosten te strijden.“

Wij vestigen dc aandacht op het feit, dat ons Engelsth  
orgaan de arbeiders oproept vooral het Engelsche imperia
lisme te bestrijden en de Duitsche K.A.P., de Duitsche arbei
ders oproept, het nationale eenheidsfront te verbreken en dc 
econom ische en politieke macht /e l f  in handen te nemen. 
Ook onze kleine, Nederlandsche K.A.I'. tracht haar plicht 
terioen. O ok  /i j  roept dc Nederlandsche arbeiders op, zich 
gereed te maken voor de revolutie. Z»i waarschuwt ten 
scherpste tegen de valsche solidariteit met het Duitsche  
kapitaal,  zooaU die spreekt uit de tactiek van de Tweede  
Internationale en van de schijn-communistische Internationale. 
Niet C.oor schijnmiddelen, als door de parlementscommunisten  
worden aangegeven, niet door „controle van de industrie“
ot „arbeidersregeering", maar alleen door den onver/ettelijken  
revolutionairen strijd van het proletariaat tegen het inter
nationale kapitalisme cn zijn knechten, den strijd voor de
proletarische klafse-dictatirir.

De K.A.I. heefi dus getoond , ook in historisch belang
rijke momenten het vaandel van de revolutie h oo g  te houden  
en dit is haar revolutionaire verdienste.

. , . - . . . «r ! Onmachtig staan hier tegenover de groote  officieele
nationalist,scn- , part,J ,n het Ho€r« eb ,i d , ■ arbeidersorganisaties en hun leiding. Zelfs de taak, dfe /ij

r  1 , uit blii k t- d3t de K A P ondankS haar klc!n aantal’ eVCnaU ! zich geste ld  hebben, den strijd tegen een  bepaaid deel van
ƒ  IT‘aK̂ "  rot 1 1 m vroegere revolutionaire perioden, de  eigenhjke voorgangster « Kapir?lisme, die noodzake;!jkerwijzc is de strijd v6ór

is vïi!  het revolutionair willende Duitsche proletariaat. On- kapitalisme als zoodanig, kunnen zij niet volbrengen. De
danks bezetting en onderdrukking verschijnen op den eersten h^er Fimmen zeide in Berlijn, „te moeten va«Kt< !J»n, dat he»
revolutionairen oproep van dc K.A.P tien duizend proleta- ; hem speet ,  dat de Amsterdamsche Internationale met a*n
riers, om te getuigen van hun ail-:eer van net internationale de verwachtingen, die men van haar kcesterde, had beant-
kapitahsme en van 'tui wil de proletarische dictatuur door j w oo rd “ .
te  voeren. Duidelijker verklaring van onmacht toi handelen, zelf*

O ok o „ 2t  Engelsche partij heelt  getoond te begnjpen, | voor de beperkte taak, die het I.V.V. i ich  geste ld  heeft,
wat thans de plicht van een proletarische, revolutionair« is w el  niet denkbaar.
organisatie is en heeft er ook naar weten te handelen. , T egenover  deze  aftandsche onmacht der officieele arbci-

revclutionaire kracht van de

Reeds om 7 uur waren meer dan tien duizend arbeiders
voor bel gelmuw aanwezig (heldrak van ons, Red. K.A.) « * « »  labricatie o l  he. transport van munitie v .n

_  . . I het f ransche kapitalisme aan de Roer ot vai
en wilden naar binnen gaan. De vergadering was verbooen.
Duitsche Schupo en Fransche militairen hadden den toegang
afgesloten."

Uit het bovenstaande blijkt, hoe uitstekend onze Duitsche  
kameraden in het Roergebied thans optreden. Ondanks  
politie en militairisten van Franschen cn van Duitschen kant, 
trachten onze kameraden de principes van den revolutionairen  
klassenstrijd onder dc massa’s te propageeren. Zij doen ten 
volle hun plicht, terwijl de leiders van de „massapartijen", 
de sociaai-democratische — en de schijncommunistische partij 
niets anders weten :e doen, dan van de verscherping van de 
crisis weer gebruik te maken, om „hun“ nationaal kapitalisme 
te steunen. Ondanks het verbod van politie en militairen 
wisten onze kameraden toch een vergadering tegen het inter
nationale kapitalisme door te zetten. Wij lezen in de K.A.Z.:
„Maar w eer  waren, nu o p  Zondag 28 januari duizenden in 
het vergaderlokaal vergaderd. De Kommunistische Arbeiders
partij toonde ^ich niet te laten afschrikken. Nadat ons  
standpunt inzake dc bezetting van het Roergebied was  
uiteengezet,  g ing de vergadering uiteen onder de leuze:
W eg  met het nationalisme, w eg  mpt h#t militairisme. leve  
de revolutionaire klassenoorlog."

Wij geven  dit bericht eenigszins uitvoerig weer, omdat  
er niet alleen uit blijkt, dat de houding an onze Duitsche J

K.A.Z., onder het hoofd: „D e toestand in het vi'jj lezen in haar orgaan Workers Dreadnought: ,,V» i j  geven  j ,  c e l l e n  w  i de r e v <  I

“ , onder ~ndere het vo lgende: „L»e Kommunistische hierdoor uiting aan onze solidariteit met de door het Fransche | g  •
ïrtij is n o g  klein , maar toch toont zij, dat / e  1 imperialisme aangevallen D u itx h e  arbeiders en wij m eenen, , K.AJ^

Arbeiderspartij is n e g  m em , ui««i ««. 11 > j ^  a|ie en he'. Communisme h>n van die tirannie bevrijden D e versterking van de K.A.i. organisatorisch en princi-
bestaat. Zij is de eenige partij, die on d an k , de Fram cbe | kafj focp€R ^  Engekche> Franschc en Amer.kaanschc |  , *  thans ORze voornaamste plicht.
1___ • ________ A.A- _  L . . U a «  / i f A » / 4 n i L  v « n  r » n c  U p H  h \ |  .  .  < •  i  *  r v  • * ___ fl—  . 1 1 .  a .  . 1 . .  *

L e v e  d e  K. A.  I., d e  v o o r h o e d e  v a n  h e t  r e v  o -
' • ' * *  I

t»t«an.

bajonetten naar buiten optreedt (vetdruk van ons, Red. K.A.) soldaten op, geen  actie tegen het Duitsche volk te onder
door het beleggen van openbare vergaderingen. Z onoag nem en, maar integendeel, het te steunen in net opnehten van

* '* die uoptnlijk * J* g n'14 JaflLJi» ccn *cf£2uc.'ui£



Het congres van de C. P.
M aar u i i  tot dusver de leiding van d* C.P. in dit landje 

o n /e  kritiek niet hebben gespaard is het niet van belang 
ontbloot om van dir zeldzame oogenblikken dai de leden 
van d e /e  partij in de gelegenheid  zijn iet* van de leiding  
hunner partij te / e g g e n ,  gebruik tc maken cm naast de 
leiding oo>: de houding van dr leden d e /er  partij eens te 
Inspreken.

Het jongste congres van de C.P , eind Januari in Amster
dam gehouden , biedt ons deze gelegenheid . Eenige congres
beschouwingen in ,,de Tribune“  en enkele  losse geruchten  
deden ons vermoeden dat een aantal leden van de gelegen*  
heid van dit congres gebrouik zouden rnaken om , / i j  het met 
de bescheidenheid die een behoorlijk Jid van dc Moscou-inter-  
nationale tegenover /ijn leiders pa»t, «ie taktiek van dc 
partijleiding aan critiek te onderwerpen.

Waren o n /e  verwachtingen ten aan/ien ✓an de princi- 
piecle beteekem s cn de geaardheid van d e /e  critiek toch al 
niet te h oog  gespannen, wij moeten vaststellen dat de geest  
van het congres nog beneden o n /e  verwachtingen is gebleven.  
Het congres heeft ondubbelzinnig aangetoond dat in de roem 
ruchte „Hoilandsi lit- sectie“ van de Moscou-intcrnationale  
geen  kern aar.w c/ig  is die nog wil trachten deze  partij terug 
te honden van den w eg  van reformisme en opportunisme  
waar de j.«4i iijlciding haar op gevoerd  heeft. De leden van 
de C.P. bukken volkom en voor hunne meer en m eer reac- 
tionnaif wordende partijchefs. Alles wat d e /e  hebben gedaan,  
tot zelfs het openlijke a .^ o o d  van de beruchte ..arbeiders- 
rcgccring“ Wijnkoop-Troelstra, werd door de kudde aan
vaardt. Mocht al eens een enkel jong veulen wat onhandige  
sprongen maken, gevaarlijk was dit allerminst en het vroo- 
lijkte de muffe g eest  van het gezelschap Wat op.

De leiding drukte volkom en haar stempel op liet congres,  
zoodat het inplaats van te zijn een gelegenheid  waar de leden  
hun meening kom den uiten over de politiek van dc partij, 
meer werd een ge legenh eid  voor de leiders om eens extra 
te paradeeren.

De heer W ijnkoop b. v. hield een „openingsrede“ , die 
on geveer  dc geheele  eerste zitting van het congres in beslag  
nam. Dit is in die partij trouwens / o o  langzamerhand de 
gew o o n te  geworden. De congressen zijn in de eerste plaats 
fcüi middel voor de leiders om hun macht tc bevestigen, b e 
halve ccn / e e r  enkele  afgevaardigde protesteerde niernaf 
tegen dit on g eh oord e  feit v»ü het in beslag nemen van den 
congrestijd door de leiders. D e openingsrede van den lieer 
W ijnkoop aan ccn bijzondere kritiek te onderwerpen, loont 
niet de moeite, daar / 1j niets ander* was, dan een her
kauwen van ’s mans beweringen, die wij den laatsten tijd g e 
regeld onder handen nemen. Alleen willen wij uit de o p 
merkingen, die d eze  partijchef over «Ie „orde“ m aakte aan- 
st repen, dat hij onder andere van meening w as, dat het 
„eenheidsfront" geen  afzonderlijk punt van bespreking moest 
uitmaken, wat het congres na eenige  opmerkingen natuurlijk 
aannam. Dit „eenheidsfront“  is echter het belangrijkste, 
dat thans in de C.P. aan de orde is. H et is het punt, waarin  
de reformistische en opportunistische taktiek van dc leiding  
het sterkst tot uiting komt, toch mocht het geen  „afzonder
lijk punt van bespreking“ uitmaken. V olgens de partij
voorzitter, die d c  g eh ee le  eerste zitting van hei congres voor 
zich in beslag .nam, lieten de congresw erkzaam heden niet 
toe, dat het belangrijkste politieke punt van de congresagenda  
afzonderlijk behandeld werd. Met is duidelijk, dat de leiding 
de bespreking van dit belangrijke puut vooraf den kop wilde  
indrukken. Het congres is van het standpunt van de prole
tarische kritiek reeds veroordeeld door het feit, dat het zich 
dit door den partijchef liet welgevallen. Wij stippen verder 
n o g  aan, dat het congres na de „openingsrede“ en b egroe
tingen van de jeugd en de z. g. n. vertegenw oordiger  van 
„de massa van Indonesië“ tc hebben aangehoord, onder „da
verend applaus“ een voorstel van den voorzitter aannam, om 
de „communistische partij“ van Frankrijk, die vo lgens den  
heer van Ravesteijn met de bezetting van het Ruhrgebied  
„Schw eineglueck“  gehad heeft, „geluk te w enschen“ , omdat  
zij volgens den heer Wijnkoop inzake de bezetting van het 
Ruhrgebied metterdaad haar revolutionaire plicht vervult. 
Geen van de afgevaardigden protesteerde tegen de houding  
van den I rauschen partij-chef Cachin, die zooals wij in on? vorig  
artikel reeds aantoonden, praetisch aan den kant van de 
Fransche bourgeoisie staat. Niet alleen echter de heer Cachin, 
maar ook dc Fransche C.P. als zoodanig  heeft niets gedaan,  
om  het optreden van den razenden, imperialistischen Roland 
Poincare te verhinderen.

Ons Engelsche partij-oigaan „W orker’s Dreadnought“  
merkt omtrent de  houding  van de Fransche C.P. zeer terecht 
op ,  „dat zij (de Fransche C.P.) ten eerste de nood zake
lijkheid van het optreden «egen de Fr.imsche regeering niet 
ernstig voorbereid heeft ,  ten tw eede,  dat zij geen  ernstige

De objectieve grondslagen van den 
klassenstrijd in iiet tijdperk na den 

wereldoorlog.
H.

In No. 23 der K.A. bespraken w e  de eerste der negen  
stellingen, die betrekking hebben op de grondslagen voor den 
klassenstrijd in het tijdperk na den wereldoorlog. Zooals  
deze  eerste stelling deed.,  /o o  doet oo k  de tw eed e ,  die w e  
thans onderzoeken zullen: beiden houden zich bezig met de 
k a ra k ter iser ing  der kapitalistische productie en haar ont
w ikkelingsw etten  in het algemeen.

Terwijl de eerste stelling het kapitalistisch productie
systeem  definieerde ais „ e e n  v o  • • v a n  w a r e n  p r o 
d u c t  i e  w a a r i n  o o k  d e  « i u c  i d » k  r « v  u i  t o t w a a r  
i s  g e w o r d e n “ , aangaf, dat voorwaarde voor het voort
bestaan van dii a js tcem  is, dat productie en afzei in ev en 
wicht moeten worden gehouden en er op » w ,  dat de 
concentratie en accumulatie van het kapitaal steeds verder  
voortschrijden, staat de tw eede (»telling stil bij de verschijn
se len ,  üie zich voordoen, als de noodzakelijke harmonie  
tusschen produktie en afzet wordt verstoord.

„Het w ezen  van het kapitalisme“ , z o o  luidt het eerste  
ged ee lte  van deze stelling, „dwingt de bourgeoisie om, 
w anneer dc harmonie iusscuco jnuuuktic  fn  i f z e t  ï5 verstoord, 
binnen het raam van het kapitalisme alle middelen aan te 
w enden , cm  /u lk e  storingen (krises) te overwinsten, ten einde 
zich als klasse en w el  als heerschende klasse in hei leven  
te houden.“

W e zullen ons dus hebben bezii* t e  honden nwt de vraav*

poging in het werk heeft j e s te ld ,  om het Fran*che spoor
wegverkeer stil te leggen , wat de piannen van Poincare  
zou hebben doen mislukken, terwijl zij ook de arbeidèts  
niet tot een algem eene w erkstaking heeft opgeroepen“

Deze lamlendige houding van dc Fransche C.P. belette  
echier het eongre* nie», het voorstel van den heer W ijnkoop  
aan te nemen. H et sl ikte  de leugen, ten deele  omdat het 
door de leiders niet goeri voorgeiicht was, ten deele  omdat het 
zelf deze leugen in de hand wenschtc te werken De tw eede  
zitting van h.*t congres jverd bijna geheel m beslag genom en  
door een redevoering van den heer van Ravesteijn over het 
congres van de Derde Internationale

We zullen de redevoering van den heer van Ravesteijn, 
die van veel meer beteekenis  w as ,  dan de praatjes van den 
heer W ijnkoop, in een afzonderlijk artikel bespreken, vooral 
in verband met een referaat over  de „Oostcrsche k w est ie“ 
door dezen heer op  het ."co./gres van Moscou gehouden.  
Wij stellen echter vast, dat ook  de hc^r van Ravesteijn de 
tijci van het congres voor dc partij-leiding in beslag nam.
I rustige critiek ie o p  de houding van de Derde Internatio
nale door geen van fle afgevaardigden uitgebracht. Dit 
stelde o ok  de heci v a n .R  vast. W ij voor ons deel consta-  
tccien bij dit punt, dat dus zonder eenige bespreking van 
den kant van de eigenlijke partij de gcheete tactiek van het 
Moscousche opportunisme door dit congres i< goedgekeurd.  
Zoowel het „eenheidsfront“  als dc „arbeidersregeering“ , dc 
consequenties van de /opgcnaaindc  Nieuwe Economische  
Politiek werden door het' ton g res  zonder een ige  ernstige  
c r i t i e k  geslikt E e n  o p m e r k in g  u jt  de red** van d«*n heer  
van R. willen wij nog  aa.i«tippen. Sprekende over de vele  
„kw esties“ , die op het M oscousche congres behandeld zijn, 
/ e i  hij van dc Nederlandsche C.P.:  „Holland verkeert in de 
gelukkige  om standigheid, dat w e  er geen kwesties hebben“ . 
O ok d e /e  brutaliteit van meneer v. R. slikte het congres
/onder meer. W ist het congres dan niet, dat de leiding  
van dc C.P. iedere critiek op dc brutaalste manier den kop  
heelt ingedrukt? Dat zij, die opkwamen tegen de schande
lijke Entente-politick en tegen het reformisme van dc leiding  
op alle m ogelijke manieren in de partij vervolgd w erden?  
W'ist het congres niet, dat het strijdbare deel van de o p po
sitie door de partij-chefs uit de partij . . . .  bedankt is?
Wist het niet, dat er alleen „ g e e n  kw esties“ in het partijtje
van de l i e r e n  Wij.tkoop en van Ravesteijn is, omdat deze
heeren ieder werkelijk verzet in de  partij gesm oord hebben?  
Oecn van de afgevaardigden w aagde h«.i tegen  deze  onge-  
h o o rde brutaliteit en hautaine minachting voor de leden 
getuigende opm erking op te komen. Er bruischt in deze  
par.ij geen  werkelijk leven, geen  verzetgeest, geen  frissche 
opstandige wil tot daden. Er is sle-'Ms slaafsche onder
werping aan de leiders en belachelijke dw aze overschatting  
van de leiders ten aanzicn van hun verdiensten. Niets b e 
wijst dit beter, dan het feit, dat zelfs eer. ‘iguur als Roland  
Holst, die toch als persoon ver staat boven een brutalen  
opschepper als de heer W ijnkoop, het noodig vond, na een  
uitval van den heer v. R. naar h^ar kant, waarbij hij haar 
verweet, de beteekenis van de N.E.P. niet te begrijpen, een  
soort knieval voor de heeren van dc partij-leiding te moeten  
doen. Zij vroeg en verkreeg van het congres het woord  
tot het afleggen van een „verklaring“ , waarin zij onder  
andere opm erkte, dat / i j  de methode van de N.E.P. „volledig  
aanvaardt, vooral na de uitstekende en meesterlijke uiteen
zetting door partijgenoot Lenin en anderen“ . Uit d e /e  ver
klaring blijkt duidelijk, n iel alleen, dat zelfs een vrouw als 
Roland Holst zich volkom en onderwerpt aan de leiding van 
de partM-chefs, maar dat zij ook  volledig aanvaardt de co n 
sequenties van den kapitalistischen opbouw-tactick, die M os
cou tot haar taak gem aa k t  heeft. Immers de N E.P. is niet 
denkbaar, z o n a a r  het kapitalistische herstel in Rusland cr. 
daar buiten. Dit „herstel van het kapitalisme“  is echter een 
volkomen reactionaire illusie. Met de zoogenaam de N.E.P.,  
die niets anders is, dan dc kapitaliseering van Rusland, 
tast echter de doodscrisis van het kapitalisme ook Rusland  
aan. Er zijn b. v. nu reeds feiten, die bewijzen, dat er in 
Rusland „o\er |)roductie“ is, dezelfde kwaal dus, waaraan  
het kapitalisme in het algem een lijdt. H et is dan ook  zeer  
beslist onwaar, als de heer van Ravesteijn b. v. in zijn 
rede opmerkt, dat Rusland „de noodlottige w erking van het 
kapitalisme, zelfs als het daar n og  bestond, niet zoozeer  
zou  ondergaan“ . Dit is slechts een poging, om het voor te 
stellen alsof Rusland, indien het gekapitaliseerd wordt, niet 
voor dezelfde consequenties kom t te staan, als elk ander 
kapitalisme. Het kapitalisme, dat thans geen  toekom st meer  
heeft, zal zich echter aan de verklaringen van meneer v. R. 
weinig  aantrekken en Rusland even goed als ieder ander  
gebied van de wereld waar het invloed wil doen gelden,  
naar deu ufgiouu voeicn . H ei proieiariaat als klasse heelt  
niet dc minste reden zich te onderwerpen aan dit noodlot  
van het kapitalisme. Het kan dus niet mede gaan met de

In het e jr s te  dee* van . . i l r t  Kap taal“ schrijft Marx  
over de grenzen der kapitalistische ontwikkelingsmogelijkheid  
cn hij komt tot het resultaat, waartoe ook Rosa Luxemburg  
komen zou (zie het citaat in ons vorig artikel), dat de  
kapitalistische produktiewijze, zoodra zij de oude handwerkers  
cn manifakturen verd .ongen heeft een „elasticiteit, een plot
selinge, sprongsgew ijze  ontwikkeling krijgt, die slechts be
grensd wordt door de grondstoffen en de afzetmarkt“ .

„D eze  gew e ld ige ,  sprongsgewijze ontw ikkeling“ , zegt  
Marx verder, „van het fabriekswezen en zijn afhankelijkheid  
van de wereldmarkt brengen uoodzakelijk koortsachtige pro
duktie en daaropvolgende overvoering van de markten met 
zich. met w elk er  tezamentrekking verlamming intreedt. Het  
leven der industrie verandert zich in een reeks van o p een 
volgende perioden: gemiddelde levendigheid, prosperiteit of 
groote bloei, overproduktie, krit is en stagnatie of stilstand.“

Marx noemt een dergelijkc reeks van perioden een  indu
strieele „cyclus*’.

„Iedere industrieele cyc lu s“ , zegt Hilferding in zijn 
„Finanzkapitaal“ , begint met een uitbreiding van dc pro-  
uukiie, « a ä f V n i i  u £  O u i t u k c ü  i c i u g  ie O ï v n g e n  zijn tot 
opening van n ieuw e markten, ontstaan van nieuwe takken  
van produktie, invoering van nieuwe markten, ontstaan van 
nieuwe takken van produktie, invoering van nieuwe techniek,  
stijgende behoefte tengevolge van bevolkingstoename. Er 
ontstaat vergroote vraag, die allereerst in opzichzelfstaande  
takken van nm duktie  stijgen der prijzen en der winst b ew e  'kt.

Die •'.tengevolge w ordt de produktie in deze sferen uit- 
gebreid en haar verhoogde produktie beteekent verhoogde  
vraag in de  sferen, die voor deze bedrijfstakken de pro- 
duktiemiddelen leveren. N ieuw e vorming van fiktief kapitaal,  
v «Tvancrinor der oude en technisch verdrongen bedrijven vindt

consequenties van de kapitulatie-poiii iek van Rusiand, ais 
het zichzelf met ais revolutioneerende, als vernieuwende  
factor wil uitsehak-Ien. De tactiek van Moscou voeft, zij het 
langs aaderen w eg , tot dezelfde mechanische onderwerping  
van de arbeidersbeweging aan het kapitalisme als de tactiek 
van de T w eede  Internationale. %

D e geheele  C.P. heeft zich aan dit fatalisme ouder-  
wor,>cr..

Wat was nu de inhoud van dc critiek der zoogenaamde  
„oppu*j^ttn“  o p  dit congres, v o c ï  zoover er na de leider», 
voor hen nog gelegenheid  was, om aan het woord te komen?  
Man kan in het algemeen zegg en , dat dc „opposanten“ nog  
meer dan de partij-ieMifig wilden gaan den w e g  van het 
reformisme. Zij meenden, dat het partu-bestuur en de 
„kamerfractie“ niet o p  voldoende en niet op de meest succes
volle wijze de tactiek van een „eenheidsfront“ cn „arbeiders
regeering“ verdedigd hadden. Er was wel een zeer enkele,  
die min of meer geschrokken was van den inhoud van de 
beruchte „groote“ kamerrede van den heer Wijnkoop, maar 
dit was dan slechts een uitzondering en dat was dan vooral 
niet een principieel verze* tegen de regeering Wijnkoop-  
Troelstra, dan wel een zich afvragen, w elke indruk d e /e  
houding wel naar buiten moest ma'ren. De eigenlijke inhoud  
van het verzet tegen de leiding wordt het best w eergegeven  
door dc critiek van den heer de Kadt, wiens „critiek“ 
culmineerde in de bewering, dat een „grootere“ C.P. noodig  
was en die m eende, da» dc leiding niet g e n o eg  gedaan had, 
om  de partij „groot“ te maken. „Alieen met zoo  een partij“ , 
kan volgens dezen „opposant“ , „de tactiek van het e e n 
heidsfront slagen. Die versterking van de C.P. is het,  die het 
eenheidsfront tot stand kan brengen.“

Wij hebben dus niet tc veel g c /c g d ,  toen wij vast
i stelden, dat van een principieel verzet tegen de leiding geen  

sprake was. A p p o s i t i e “ en leiding, beiden willen het een 
heidsfront. Beide willen / i j  samengaan met de knechten  
van het kapitaal, dit is met het kapitaal.

Opmerkelijk was cchfer, dat de heer dc Kadt toch vast
stelde, dat men ..bij één actie slechts iets van onze partij heeft  
gem erkt, dal was bij de verkiczingsactic“ . Zonder het te 
willen, heeft dez.e „opposant“ het scherpste oordeel over de 
C.P. uitgesproken, dat denkbaar is. Inderdaad, evenals bij 
de andere burgerlijk-parlementaire partijen bemerkt men van 
de C.P.acttc alleen iets „bij de verkiezingen“ . D c heer de 
Kadt is blijkbaar nog zoo naief orn aan tc nemen, dat een  
parlementaire partij in een zo o  door en door burgerlijk 
land nog iets anders kan zijn, dan een «erkiezing*partij. 
H et „eenheidsfront“ , de „arbeidersregeering“ , die hij aan
vaardt, zijn slechts middelen in de handen van de leiding,  
om  hun parlementair succes te bereiken. De „jongeren“ 
in de C.P.,  die dit niet begrijpen cn meenen, dat het „een
heidsfront“ zou kunnen worden gepropageerd zonder over  
heersching van het burgerlijk-parlementaire karakter van een 
partij, zijn niet in staat om dc waarheid tc zien. Zij zijn 
als was in de handen van de per slot van rekening toch 
altijd veel s luwere partij-chcfs. Als dit het groene hout 
in de C.P. is, dan begrijpt men, wat het dorre hout moet 
zijn. Een indruk hiervan krijgt tnen, als men bedenkt, dat 
o p  het congres zelfs de stem van de „kamerfractie“ voor  
de verdubbeling van het aantal kamerleden verdedigd werd  
met de opmerking, dat men dan vier propagandisten op  
„staatskosten“ kreeg. W el door en door verrot moet een 
„communistische“ partij zijn, waar een dergelijk „argument“ 

^ o o r  de versterking van net parlementaire bedrog ïo  ernst 
wördt ontvangen. Enkele opmerkingen van som m ige afge
vaardigden, die de partijleiding verdedigden, zijn voor de 
g eest  van de leden der C.P. zoo  tijpeerend, dat wij ook  
hiervan nog iets willen w eergeven.

Zoo legde dc R ctieruanivaic  heer Den Ouden, blijk
baar van meening, dat de heer Wijnkoop niet aiies precies 
zoo  meent, wat hij zegt,  het regeeringsaanbod aan Troel
stra uit, als „een verduiveld handige propagandistische zet“ . 
D e heer Den Ouden heeft natuurlijk met zijn mallootige be
wering slechts de zaak van zijn meesters willen dienen. 
O f de heer W ijnkoop *vsb deze verklaring erg gediend was,  
is een andere kw estie ,  immers in de T weede Kamer drong  
hij er in zijn antwoord aan den heer Troelstra sterk op 
aan, dat zijn aan+iod „serieus“  genom en zou worden.

Een andere afgevaardigde, die de leiding verdedigde, hau 
meer gelijk , toen hij zei, dat het regeeringsaanbod een  
logisch gev o lg  van de besluiten van het Groningsche congres  
was. Inderdaad. Indertijd hebben wij naar aanleding van 
net Groningsche congres van de C.P. reeds de opmerking  
gem aakt, dat deze partij als g eh ee l ,  vooral op dit congres,  
naar het reformisme was doorgezakt. De geh ee le  verdere 
val van de C.P. en het laatste congres van die partij 
hebben on» in liet gehjk  gesteld . Sind:. Groningen, het 
eerste congres na de  uittreding van de principieele oppositie, 
is deze partij meer en meer tot het reformisme afgezakt,

Over de periodiciteit van deze crisisverschijnselen zegt  
Marx:

„Eeerst in den tijd, dat de mechanische industrie zoo  
diepe wortelen ges lagen  had, dat ze op de nationale pro
duktie een overw egenden  invloed uitoefende, als door haar 
de buitenlandsche handel den binnenlandschen begon te over
vleugelen. als de  wereldmarkt zich gew eld ige  gebieden in 
Amerika. Azië en Australië ontsloot,  als tenslotte d t  indu
strieele naties, die den wedstrijd met elkaar begonnen, talrijk 
g e n o e g  gew orden waren, eerst sedert dien tijd traden deze  
telkens terugkeerende cyclussen op, welker achtereenvolgende  
fazen jaren omvatten en die altijd tot een algem eene krisis 
voeren, die een cyclus afsluit en een nieuwe opent.

Tot r.u toe omvatte zulk een cyclus in den regel lö  of
11 jaar. Wij hebben echter geen  reden, dit aantal voor  
onveranderlijk te houden. In tegendeel geven ons de hier 
ontw ikkelde  wetten van het kapitalisme grond, aan te nemen, 
dat dit aantal veranderlijk is en zich langzamerhand zal 
verkleinen.“

Het zou te ver voeren in dit artikel de invloeden na te 
gaan, die sedert de ontw ikkeling van het bankkapitaal en 
sedert de vorming der t .usts  en  kartellen de krisisverschijn- 
selen hebben gew ijz igd . Vastgesteld moet echter worden, 
dat dit alles het optreden der industrieele krisis zeli ,  de 
cirkelgang van prosperiteit en depressie onaangetast het e* 
dat ook de sociale uitwerkingen ervan, de gevolgen  van 
w erkeloosheid en loondaling dezelfde bleven.

Wat echter nog nadere bespreking verlangt, is de vraag, 
w elke middelen het kap;‘alisme aanwendt, om  de om w en te 
ling van stilstand naar bloei te ber/efkesï.

Het is reeds geb leken  uit de aangevoerde citaten, dat 
het kapitalisme de k r s i s  steeds overw on, door opening va*

I
eeft zij zich als onmondig kind docr de ieidiag 'aten be- 
andelen. H*t laatste congres heef*- de voortwoekering van 
,t proces nog duidelijker laten zien. D e C.P. is geworden  
en volkomen aan de leiding onderworpen machteloos refor
l i s t k h  partijtje.

Een partijtje, dat ondanks al het opportunistisch ge-  
charher van de leiding meer er. meer ook  organisatorisch
>n beteekenis verliest.

V e r n ie u w in g  van drr. proletarischen »ïnid kan dn onder  
•Cn looderi druk van de panij-chefs verstikkende partijtje 
net brengen. Noch principieel, noch organisatorisch is  het
-ertoe in staat. .

v. w inziet, dat een vernieuwing van ue arbeiderste
de" 1 '* o d z a k e l i j k  is, zal de consequenties hierv an moeten  
rek t met ons den strijd tegen het reformisme van de
iarlr ; < ommunisten moeten aanbuidcn.

Dada.
Waartoe dc bourgeoisie, nu overal de bronnen van 

bloei, van winst en van ontw ikkeling worden afgesloten en 
het kapitalisme krachten heeft geschapen, die de oude vast- 
gegroetde overtuiging, dat de productiemiddelen privaateigen
dom moeten zijn, doorbreken en vernietigen, w a a r t o e  de 
bourgeoisie juist in dezen tijd komen moet, leert ons de 
verschijning van het dadaisme op het tooneel van de wereld.

Zelfs de arbeiders zullen van dit schijnbaar nieuwe  
•. i-1. .. -.j.v.j.j.r.i «n »* zullen /jrh hehhon aigcvraaird. wat 
dit nu weer voor een nieuwe richting zijn kan.

Laten w e beginnen met te zegg en , dat het dadaisme  
geen „richting“ , geen „stroominL'“ , geen „opvatting" is. Het  
dadaïsme is een t o e s t a n d .

Het is de  wijze, waarop de doodscrisis van hrt kapi
talisme den intellectuccicii bourgeois tct bewustzijn komt. 
Hetis een verschijnsel, dat uit de tegenw oordige  economische  
verhoudingen opkomt. Of liever, dat door dc tegenwoordige  
economische omstandigheden in den menschelijken geest ont
waakt en door den bourgeoisgecst v a n  nu het best begrepen
kan worden. _  .

Het dadaisme is ei altijd gew eest.  De Noorsche, de 
Duitsche, de Fransche literatuur is er vol van. M?Tr het 
werd niet zoo genoem d. De naam doet er niet toe. .»icn 
verklaarde de menschen, die in dezen toestand verkeerden
eenvoudig voor gek .  t

Maar nu, in ue pciiodê var. dc doodscrisis, wi. tnen deze  
menschen, en terecht, toelaten tot de Academie te Parijs.

Van den vereenzaamden decadent de Lautréamont zegt 
de critiek: „ l le t  is een krankzinnige, die hier spreekt, de 
meest beklagenswaardige, de meest hartverscheurende dc-i
krankzinnigen.“

Thans reizen deze „krankzinnigen“  het land ’ f en houden 
{«mm dsd^fnstintcs . . . des avonds voor uitverkochte zalen. |

Wat dan dit dadaïsme is?
Ach, de bourgeoisie heefx * iel' het monopolie verzekerd  

van de opvoeding en de ontwikkeling. Het proletariaat 
behoefde slechts te w eten , wat het noodig  had, om als 
loonslaaf zijn onmisbare junctie te vervullen. Meer 
Maar de bourgeoisie stuurde haar eigen zonen en dochters 
naar dc scholen, de universiteiten en gaf / e  een ontw ikke
ling, die het hun mogelijk maakte, al de voortbrengselen  
van den menschelijken geest  in zich op te nemen, ze te 
begrijpen, ervan te genieten  en misschien zelve nieuwe schep
pingen aan de reeds zoovele  toe te voegen.

De bourgeoisie specialiseerde zich echter. D e „actieven“ , 
de geldm akers namen van de  cultuur slechts de technische  
en organisatorische wonderen in. zich op. Ze werden ze*>c 
technici en organisators. Ze schiepen daardoor de pro
ductiekrachten, waar de tijd om vroeg.

Maar de zoontjes en dochtertjes, die geld genoeg  hadden, 
verdiepten zich in de letteren, «ie m u iek ,  de schilderkunst, 
dc godsdienst, de ji losophie. Ze ?en oten : 7.e genoten intens, 
zoo  intens, als wij, arbeiders, ons riet kunnen voorstellen,
dat op deze wereld genoten  worden kan. ____

En als de actieve bourgeois nieuwe schepen bouwden  
cn tunnels en bruggen, als zij fabrieken c p r ich t te n en  mijnen 
groeven en winstmaakten, kwamen zc vol van blijdschap cv, 
schatrijk thuis en streelden en bewonderden hun knappe 
kinderen, die zoo mooi zongen, zoo  mooi schilderden ot 
zulke diepzinnige wijsheden zeggen  konden.

Thans is het echter anders. De angst, de angst voor 
den ondergang, voor het wereldbankroet, straalt uit de 
oo gen  van de bourgeoisie.

De tijd voor iietdevoiie bewondering, vc-Gi' ut:!:“ : z ■ - 
dacht, voor goedkeurende belooning is voorbij. De artistieke 
zoontjes en dochtertjes werden afgestooten. Ze schilderen, 
ze dichten, ze zingen voor mets. Er is geen  aandacht voor.

hebbenden, maar als onontkoom bare ekonomische noodzake-

lljkhRosa Luxemburg is het gew eest ,  die dit klaar formu
leerde met de volgende w oorden, toen ze haar „Marxistische 
tegenstanders te lijf ging:

Het hedendaagsche Imperialisme is niet de eerste stap 
tot exnansie (uitdijing, uitzetting, verwijding) van het kapi
talisme, doch slechts de laatste faze van zijn historisch 
expansieproces: het is de periode van de a lgemeene, ver
scherpte wereldconcurrentie der kapitalistische staten, om dc 
laatste rester. van de  met kapitalistische d -e l«n  der aarde. 
De economische en politieke katastrophe (treurig einde eener  
zaak, onheil , a lgem eene ramp) i< in deze laatste faze juist 
z o o ’n levenselement, juist zo o ’n normale bestaansvorm van 
het kapitaal, als ze het ia dc primitieve akkumulatie  van 
ziin be-rinfaze was. Zooals de ontdekking van Amerika en 
van den ze ew eg  naar Indië met slechts een Prometheischen  
daad van den menschelijken g e est  en van de kuituur was,
— gelijk dat in de liberale legende heet — , doen, onaf
scheidelijk daarvan, een serie heroische massamoorden uit- 
geoefend op de primitieve volken der nieuwe wereld en een 
grandiosen slavenhandel met de volkeren van Afrika en 
Azië zoo is in de Imperialistische eindfaze der economische  
expansie van het kaoitaal onafscheidelijk van de serie ver- 
overingen van kolom en en wereldoorlogen die w „  beleven. 
H et kenmerk van het Imperialisme, d e  .aatste concurrentie^ 
strijd om de kapitalistische wereldheerschappij,  is m et slechts  
d e  bijzondere energie er. alzijdigheid der expansie, ioch , - -  
dit is het specifieke teeken, dal de k n n g  der ontwikkehn^  
zich begint »f te «buten het terugslaan van den ce- 
slUäingsstrijd om  de expansie uit de gebieden die haar 
object zijn, naar de landen, waar z<j is ontstaan. Het Im p v  
rialisme brengt daarmee de katastrophe als bestaansvorm uit 
de periDherie (omtrek, randgebied) der kapitalistische ont
w ikkeling naar haar uitgangspunt terug. Nadat de  e x p . ^ i  
vier eeuwen lang het leven en de kuituur van ade »ct-

Het bankroet staat voor de deur, het materieeie oan iuoei  
daardao.’ oo k  het geesteü-V- nadden zien verzadigd .
jan de oude cultuur, i e  geloofden, dat de waarden, die ze 
daaruit voor zichzelf hadden opgediept,  absoluut waren z o o 
als ook het kapitalisme, het rustig bezit van de productie
middelen. het geldverdienen en de winst iets absoluuts voor

hfn t" Ï h ,»  groote crisis kwam. De crisis, die nu al 
tien jaar aanhoudt, die zich in 1013 openbaarde die de 
w ereldoorlog ver«»orzaakte en die thans net eene land na 
het andere in den ondergang sleept.

En voor i! in deze tien jaren i> het dadaïsme „ontstaan .
Men zou“ , zegt Theo van D oesburg , „het dadaïsme | 

de «nationale uitdrukking der coüeetseve levenservaringen , 
der menschheid (lees bourgeoisie, Red.) in de laatste tien
jaren kunnen noemen.

Het dadaïsme is Je levensbew eging , die zich keert tegen , 
all-s  wat wij ons als levensbelang voorstellen. H et ontkent  
de waarden voor het leven van alle kunst, alle religie, alle 
filosophie, alle politiek. Het is de toestand van iemand, 
die in ccn doodloopend slop geraakt is, van iemand die 
schaakmat is gezet,  die geen enkele  richting meer uit kan. 
Alles is dóórgcanalijsecrd, alles is onbruikbaar gebleken, om 
het waarde te geven, dat wil zeggen , om de oude, de za.ige,

! dc gelukkige  rust van vroeger dagen, uit den tijd van de 
i hoogconjunctuur, terug te brengen.

D e  dadaist loopt in een kringetje, als een hond. die naar 
zijn staart hapt, als iemand, die op z ’n hielen aanhoudend  
ronddraait. Hij voelt bewust de Waanzin in zich stijgen,  
dat wit zeggen , de zin voor de erkenning, dat alles waan ts. 
Hij is in staat, een „Leichtfassliche Methode zur Erlernung 
des Wahnsinns fuer Jedermann“ *) te schrijven. Hij steekt  
geen  hand meer uit. om „de zinkende schuit“ onzer Wcster- 
sch.e cultuur boven water te houden. Hij iaat die cultuur 
en daarmee dc wereld, het leven zelf, los. Hij Is een  
ademende cn zich bewegende doode. Hii is een rottend 
deel van een  stervend lichnaam. Hij sterft bewust.

De straks genoem de Lautréamont begint z ’n eerste zang  
tenminste nog met een waarschuwing voor zijn „sombere  
bladen vol vergif“ . ..Het is niet g o e d “ , zegt_ h'j, „dat 
iedereen de bladen leest, du- hierop v olgen. Slechts enk* len 
zullen zonder gevaar van deze bittere »rueht gem eten .“

•V.aar de tegenwoordige dadaïsten waarschuwen niet. Ze 
lokken de menschen bij elkaar en deelen lachend hun vergu  
uit. Ze wenschcn er zooveel mogclijk te vergiftigen.

De „actieve“  bourgeois echter, die radeloos zoekt naar 
dc middelen, om  het zinkende schip van zijn kapitalistische  
productie boven water tc houden, ziet dc waarheid, die luj 
ontkent en van zich afschudt, als een booze  droom, ais een  
nachtmerrie, tegenover zich staan ir. zijn eigen kinderen,  
in zijn artistieke* zoons cn dochters, in het dadaïsme, t e n  
rilling loopt hem over den rug. Hij schreeuwt als een be
zetene**) dat ze „gek“ zijn. die dadaisten. Hij ontkent,  
dat zc gelijk zouden hebben; hij geeft  voor ze niet te be
grijpen. H:j wil hardnekkig vasthouden aan liet „echte, 
ware en schoone“ , dat wil zeggen ,  aan dc herinnering uit 
vroeger dagen. Hij wil vergeten, dat hij dat echte, ware 
en schoone zelf heeft verwoest, dat hij zijn edelste denkers,  
zijn bekwaamste kunstenaars op dc slagvelden h ee .t  la .cn  
verbloeden, en dat hij de  nog levende ui ontbering en ellende  
laat omkom en, dat hij het echte, ware cr. schoone heelt  
verschacherd en geprostitueerd, dat hij de wereld tot een 
sahara. een woestijn heeft g e m a a k t , . w a a r  slecht,  ««vochten  
wordt, om het laatst aan de beurt te komen voor den dood  
door den honger. Hij wil het alles vergeten en zijn krank
zinnig«*“ kinderen bezweren, dat ze het v ó ó r  zich /uilen  
houden, het niet zullen uitspreken, dat de wereld, de kapita
listische, bankroet is, dat ze sterft.

Het helpt hem niet.
Dc waarheid kan niet meer bedekt worden. Zc k om .  

eiken dag duidelijker aan het licht. De verwarring, de  
destructie noem* /ienderoogen toe.

Slechts de arbeiderkiasse kan den ondergang voorkomen.  
Niet door kapitalistischen ophouw .
Niet door reactionaire illusies.
Niet door passiviteit.
De ondergang van de bourgeoisie kan ook dc ondergang  

van de arbeidersklasse zijn, als zij zich aan deze fouten
schuldig maakt. , . ..

De arbeidersklasse moet het vern.euwende element zijn.
Het frissche sap, het jonge bloed.

*) Gemakkelijk te begrijpen methode om den waanzin aan 
ic ieere». voor iedereen.

- j  Het is merkwaardig, d s t  h- t in Utrecht en Rotterdam 
vooral de studenten der Universite.t en der Handels-H ooge-  
school waren, die lawaai schopten.____________

kapitalistische volken van Azie, Amerika en us.ra 'e
onophoudelijke stuiptrekkingen er massale ondergang prijs
gegeven  had, stort zij thans dc kultuurvolken van Europa 
zelf in een serie van katastrophen, waarvan het eindresultaat 
slechts de ondergang van de kuituur of ^  overgang naar 
de socialistische produktiewijze zijn kan. In het l i c h t  van 
deze opvatting gezien, moet de houding van het proletanaat  
tegenover het Imperialisme slechts d ie  van den absolute  
eindstrijd tegen de kapitalistische heerschappij zijn. Door  
dit historische alternatief (keuze tusschen ondergang of k o m 
munisme) is de taktische richtlijn voor het gedrag van het 
proletariaat gegeven .“

Wij kunnen slechts wenschen, hat de 2e en 3e intern, 
zich in dezen spiegel spiegelen.

Van uit dit gezichtspunt is het duidelijk, dat het tot de 
oppervlakkige dwaasheden behoort, te meenen, dat de teg en 
woordige krisis, waarin wij leven, een  gevolg van den  
wereldoorlog zou zijn, of, z o  o  a 1 s W i j n k o o p  b e w e e r t  
v a n  d e  V e r s a i l l e r  v r e d e .  D e z e  gebeurtenissen deze  

-n  ri»7P vrede, hebben de krisis wel aanmerkelijk  
verscherpt en het tempo van haar werkingen versneld, maar 
zij veroorzaakten de krisis niet. Deze kondigde zich reed* 
aan in 1913-1914.

Om haar te ontgaan ontketende de kapitalistteche 
machten den oorlog. De hoogkonjunkfuur in de produkbe  
van vemietiginsmiddclen iokte met extra winst. D e a r te  der* 
ontgingen toor de mobiUsaué de dreigende werkeloosheid.  
En zo o  is het gekom en, dat de wereld hals over kop  in een  
avontuur U gestort,  dat eindigen moest met het d“ £ e , l i£  
aan den dag treden der kapitalistische onmacht om de 
laatste, de grootste, de meest a lgem eene krists, op w e .k e  
w ijze dan ook , te ontgaar.

Over de kenmerken van deze doods kris * schri|veÉ in 
een vólgend artikel.

De - r b e . d e .  » .octcs  de u . a r  len redden, in
de eerste plaata de technische wonderen, d«e het kapitalisme
heeft g e b n e h t .

De arbeiders moeten de tnacht in handen nemen en 
daardoor deo grondslag leggen voor de nieuwe cultuur, de
Communistische.

De productiekrachten moeten bevrijd worden van de 
banden, d«e hen belemmeren Dan eerst zullen zij de gansche  
menschheid rijk maken. De angst voor den ondergang zal 
met meer stralen uit de oogen en allen zullen te zamen de 
wereld opstooten tot een ongekende schoonheid.

Hier is Uw taak. arbeiders!
Verzf.im haar met

Een onverdacht getuige over de 
doodscrisis van het kapitalisme.
De heer Deterding, een Hollander, is, zooals bekend  

mag worden verondersteld, directeur-generaal van de Konink
lijke Petroleum Maatschappij, in de wandeling „d** k onink
lijke“ genoemd. Deze maatschappij i?. nauw verbonden aan 
do E ngebehe SheHgroep en uil z ich /e lve  cn door deze ver- 
binding, beheerscht deze enorme organisatie ongeveer de 
helft van alle petroleumbronnen van de wereld. De over- 
blijvende bronnen worden ongeveer alle beheerscht door de 
Amcrikaansche groep grootkapitalisten van de Standard < i 

! Companij cn de met haar verbonden groepen.
Hieruit blijkt w e l ,  dat uit het oogpunt van wereld- 

! voorziening met een bepaald product — hier de petroleum  
I de  heer Detcrding kan meepraten

Op reis nu tusschen Parus cn Londen heeft een mede-  
I w erker van het Engelsche blad Financial N ew s vo lgens de  
! N. Rotterelamsche Crt. van W oensdag 2» Januari) i‘>’2» Ochtend

blad B dezen heer Detcrding gcii .tcrvicwd.
De ondervrager vroeg hem, wat er waar was van g e 

ruchten nopens eenige  overeenstemming van „de Koninklijke“ 
m*t , de Standard Oil“ „ten koste van den verbruiker“ .

Behalve, dat de heer Detcrding hierop antwoordde, da. 
dit louter op  fictie beiustte  en het stellig te danken was 
aan dc concurrentie tusschen de beide concerns, dat dc 
prijzen der petroleum betrekkchjk /o o  laag zijn, zeide hij 
toen, alweer volgens de N. R. Crt.:

„Sommigen geven van hun onwetendheid m d e /e  biijK, 
door te vertellen, dat er ccn achteruitgang plaats heeft in 
dc productie van petroleum. Er is echter absoluut geen  
sprake van eenig tekort. Onze tanks zijn goed  voorzien. 
Niet zoozeer, omdat er overproductie Is of een verhoogde  
productie, maar omdat cr een achteruitgang is in het verbruik. 
Dc Centrale Europeesche landen met hun gedeprecieerde  
valuta hebben niet meer de koopkracht, waarover ze vroeger 
beschikten. Vandaar het kleinere verbruik.“

Ons dunkt, een duidelijker en beter bevestiging van 
een grootksplialist bij uitnemendheid, die het krachtens /ijn 
ambt weten kan, van dc door onzen Duitschen partijgenoot  
Detmann opgeste ldc  theorie over dc doodscrisis van hei 
kapitalisme, is moeilijk te bedenken.

Hier hebben wij tc maken met een wereldmdustrie, die 
ccn product levert, dat over dc gansche wereld wordt ver
bruikt. Zij levert het ongeveer  voor de helft. Wellicht is
het zei?» voor de grootste  H. ift. D eze  w creldlndustne, die 
dus geen invloed ondervindt van een tijdelijke opleving ut 
ccn of ander afzonderlijk land van onzer, aardbol, maar die 
enkel te maken heeft met het verbruik over ^c gansche
wereld erkent, dat bij verminderde productie, dc  voorraden  
(in d e ’ tanks) groot zijn en dat dit komt, zooals bij ver
minderde productie et verwachten w as, door verminderde
koopkracht cn wel doodat dc koopkracht in Midden-Europa
zoo sterk is achteruitgaan.

Laten de arbeiders zich d't voor g ezegd  houden, want  
zoo  ergens, dan ligt hierin de oorzaak van wat wij noemen  
dc doodscrisis van het kapitalisme dat m : dc noodzakelijk
heid van de invoering van het communisme.

De toestand der Russische arbeiders.
Wanneer van de zijde der Moskou-Communistcn over dc 

toestand der arbeiders jn Rusland wordt gesproken of g e 
schreven, dan is het:

„In Sowjet-Rusland heerscht de dictatuur van het prole
tariaat. Daar zijn dc arbeiders heer cn meester.“

In g loeiende bewoordingen worden wij, die dit ont
kennen, uitgekretcn voor contra-revolutionair en een vrij 
lange rij van andere, tpin c !  m**er venijnige en bittere 
scheldwoorden, die in dc ooren van een revolutionair voelend  
arbeide, een  ilcchtcn klank hebben, en hun hoogtepunt be
reiken in de beschuldiging dat wij politic-spionnen zijn.

Maar de juistheid van het laatste gedeelte  onzer tweede  
stelling waarin c/e/erzd wordt, dat: „alle tot nog  toe voor
gek om en  kruis van het kapitalisme, (de tegenw oordige  natuur
lijk niet. Red.), w elke zich sedert zijn historische geboorte  
met onregelm atige tusschenpooz.cn herhaalden door de bour
geois ie  binnen zekeren tijd overwonnen (werden) , zal thans 
w el door niemand meer betwijfeld worden.

Dat het k a p i t a l i s m e  thans echter niet meer in s t i s ,  
de krisis tc ovcrwinr.cn, maar er aan te gronde zal gaan  
is onze  vaste overtuiging, voortkom ende uit het inzicht n 
de m onom ische w e r k e l i j k h e i d ,  die ons omringt en in d e  
historische o n t w i k k e l i n g s g a n g ,  die tot deze w e r K e n j K n e i u  

heeft geleid.
Het is onze plicht onzen eigen tijd te begrijpen en uit 

dit begrip te komen tot de juiste taktiek. Daarmee alleen 
bandelen w c  in den geest van Marx. Daarom alleen komt on» 
den naam van Marxisten toe.

Marxisme kan voor ons dus niet zijn een verzameling  
formules, zooals een receptenboek voor een •POthcker, d e  
voor iedere ziekte op pagina zoo of zooveel een remedie 
vinden kan, maar Marxisme is voor ons, om nog eens met 
Rosa Luxemburg W spreken, „een revolutionaire wereid* 
b eschouw ing, die steeds naar nieuw begrijpen doorw orstelcn 
moet, die niets zoo  verafschuwt, als het ^ s t a r r e n  in een 
maal geldende vormen, die het best in zelfkritiek en in de  
„Blitz und Donner“  van het histoiisch gebeuren haar levende
kracht doet blijken“ .

Dat wil de K.A.P. en dat moet het proletariaat willen. 
Eerst dan kunnen w e  komen tot het inzicht, dat w e n.et 
m oeien strijden met versleten wapenen, maar ons de  wapenen  
moeten sm eden, die o"* maken kunnen en zulien cot de 
geduchte macht, die te midden van de ineenstortende wereld 
«♦»•n biijft, om  uit eigen kracht de produktie verder_ te 

1 drijven en de schoonste perspektieven voor dc inenachheid 

te OtttslMiten



Maar wanneer al deze lieflijkheden werkelijk op or.s va» 
toepassing rijn. dan moeten zij ook pelden v o o ' Meneer 
Melnitschansky.

Meneer Melnituchanaky is een der leider* van dr Roode  
Vak-lntcrnaucla. du*, een onverdacht Mo*kou-Boi*jewiti.  .'en 
gesprek mei dezen lieei js j '^ iü rü k i m „De Tribune“ van 
29 December j. i. Hij vt rtclt over d t  toestand der Ru'tischc  
arbeiders.

Allereerst vertelt hij (en . .D e  I r i b u n c "  vindt dit /o o  
belangrijk, dat zij h«-t cursief drukt) dat h*-t levenspeil der 
arbeiders in Moskou, Petersburg en andere centra, hooger ic, 
dan dat der arbeiders in Duitschland, of I sjecho-Slowakijc  
Het verheugt ons, dit te hooren, al /ijn wij \a n  meening, 
dat dit niet in de eerste plaats komt, wanneer w i j  wülen  
aantooncn, dat ergens dc arbeiders de dictatuur gevestigd  
hebben. Wij kunnen ons /eer  goed  mder.ken, dat, wanneer  
de a rb o d e r s  ergens de macht hebben veroverd, dit niet 
altijd samcnga.it met al dadelijk over meer eten en kleeren te 
beschikken, dus met **en hooger levenspeil voor die arbeiders. 
Immers, dit kan slecht» verkregen worden, wanneer in een  
kadenstaat dt produktic energiek wordt om h ooggev  oerd.  
Ln dit val, door sabotagr blokkade, verw oestingen, cn /.  
van de /ich te weer stellende bourgeoisie, slechts dan m o g c 
lijk /.ijn, indien de arbeiders / o o  krachtig / i jn ,  dat /ij den 
tegenstander volkom en onder de knie hebben.

Dat argument, van het „beterhebben“  hooren wij hier 
ook uit den treure van de bourgeoisie, oir aan tc toonen. 
dat v. ij hier eigenlijk het nog zoo kwaad niet hebben en 
word: hier juist 3 ::. atguincüt gcbru;Lt. Over:
gen* blijkt uit de mcdedcelingen van meneer M. dat in het 
„Rusland der arbeiders“ particuliere ondernemingen verrij/en. 
95 «,o der arbeiders, werkzaam iri die ondernemingen, /ijn in 
vakvereenigingen georganiseerd  / e g t  m eneer M. verder, En 
er waren van die particuliere ondernemers, die 111 dat „onder 
dr dictatuur van hef proletariaat“ staande land. probeerde,  
dc wetten oji den arbeidsduur of kinderwetten te overtreden. 
Maar de rechtbanken en dc vakvereenigingen dw ongen /e ,  
die weMcu op te volgen en ccn 4root aantal dezer parti
culiere ondernemers is gestraft.

Zooiets gebeurt hier o o k ,  nietwaar? Als hier e e n  patroon 
een of andere wet overtreedt, wordt hij ook  gestraft. Som« 
k t !  met 10 gulden boete. In ernst. H oe kan in een land, 
waar werkelijk dc dictatuur van hei proletariaat bestaat, 
zooiets voorkom en ■; Bestaan ei dan niet zooiets al* „Raden“ , 
w elk e  de geh ee le  politieke en e ionom ischc macht bezitten  
en de industrieën beheeren? Die „particuliere ondernemers* 
allang naar de hel gejaagd  hebben?

i r  bestaat dan oo k  in Rusland geen communisme, lie t  
kan er niet bestaan. Want de meerderheid der bevolking  
is geen  arbeider, geen  proletariër. Maar bestaat uit kleine 
bezitters, uit boor en. Die geen  belang bij het communisme  
hebben, maar er de vijanden van zijn. En, door hun groot  
aantal hebben zij de macht. Hun belang schrijft voor: 
Kapitalisme. Kapitalisme, dat js privaat bezit van den grond  
en vrije handel. Dat hebben zij noodig.

Er bestaat geen  comrr,un»;*ne in Rusland. En deze  Mel- 
nitschansky een Rus cn leider van de R.V.I. zegt het.

Dit jaar, zegt hij, bracht ons ook het vraagstuk van de 
werkeloosheid . Hij somt dan wat maatregelen op, u :e er 
tegen genom en zijn, 0111 tenslotte te verklaren:

„Wij doen dus al wat wij kunnen tot bestrijding van de 
werklosheid, en tot verzachting van hare g evo lgen . Overigens 
weten wij wel, dat het vraagstuk der werkloosheid /a l  blijven 
bestaan, zoo lang  het kapitalisme bestaat. Perst als het kapi
talistisch stelsel vernietigd, zal zijn, /a l  d e / e  vreeselijke 
vraag haar oplossing kunnen vinden.**

Js dit duidelijk of n it i?  Het kapitalisme bestaat in 
Rusland, met al /i jn  verschrikkingen. En of de regeerders 
zich nu communist noem en, daarmee is dat kapital»  ne niet 
van de baan. W el wordt er reusachtige verwarring gesticht 
iu de hoofden van duizenden arbeiders. Die al hun hoop  
op Rusland vest igen en niet inzien, dat juist Rusland op het 
oogenblik  een beletsel is voor de revolutie hier. Want Rus
land roept om „ophouw “ . E11 dat beteekent opbouw van 
het kapitalisme hier in West-Europa cn Armrika. Rusland 
heeft belang bij een  grootere produktie in de kapitalistische 
staten. Kan geen  revolutie velen want dan stokt die pro
duktic een oogenblik  en dat beteekent Rusland's ondergang.

Vandaar dc propaganda van dc i e  Internationale voor  
contra-revolutionaire leuzen als „Eenheidsfront“ met de soc.  
demokraten, en arbeidersregeering met deze elementen.

Beide leuzen betcckenen een zich overgeven aan de 
bourgeoisie.

In de doodscrisis.
Dc opbloei in Amerika.

Het land der m ogelijke onmogelijkheden of onm ogelijke  
mogelijkheden, Amerika, heeft jn 1922 zijn reputatie g eh an d 
haafd. Amerika begon zich in ’t laatst van 1921 schijnbaar 
uit de vreeseiijke economische wereldcrisis te winden en wist 
zijn herstel tot op dit moment te handhaven. Ja, eind 1922 
b eleefde het een bedrijvigheid, die al heel veel op een hoog-  
konjunctuur begon te lijken Een paar cijfers ter ver
duidelijking:

In 1922 werden ongeveer  *0 procent meer auto’s afgc-  
leverd dan in 1921. Stonden in 1920-1921 duizenden spoor
w agons ongebruikt op de rails, in October '22 was er een  
tekort van f75 000 vrachtwagens. Van 34 takken ; an indu
strie, waarvan dc maandclijksche productiecijfers wordtr. g e 
publiceerd, vertoonden die cijfers een gunstiger beeld, dan 
in het recordjaar 1019.

Oeen wonder, dat het aantal w erkeloozen , dat in ’21 
ongeveer  6 0 0 0 0 0 0  bedroeg ,  zoodanig terugliep, dat de staal- 
trust zich ged w on ge .i  za g ,  de loonen met 21» procent te 
verhoogen, om het afvloeien der arbeiders naar de bou w 
bedrijven te voorkomen.

Dit alles w il nu juist niet zeggen, dat het alle Ameri
kaansche ondernemingen naar den v h e z e  g ing .  W ie het 
nog zwaar hadden, dat waren dc landbouwbedrijven. Inde 
oorlogsjaren is de graanoppervlakte aanzienlijk uitgebreid. 
En zooals bekend , “ *? de oogst  zoo  groot cn de koopkracht 
van dc Europeesche afnemers z o o  klein, dat het graan in de 
locomotieven gesto ok t  werd, om Jai uii goeukoopcr  was dan 
kolen. *

De vraag dringt /.icn aan ons op, hoe w< deze  opbloei 
in Amerika hebben te verklaren. H oe :3 hef m ogclijk  dat 
Amerika zich schijnbaar herstelt, terwijl Europa steeds dieper 
in de kapitalistische chaos verzinkt? Of komt Amerika er 
bovenop, doordat Eu.opa te gronde gaat?  Of is Amerika

«'c2<i^n*éieu in Amerika als de voorloopers van een aigrmeen  
loofcttifljfc'j „herstel“ . Daarom richten ze hun tactiek dan
ook met op ten  verovering van de macht door het prole
tariaat, maar op  een dragehjk maken van het kapitalisme,  
dat voor hen dus nog  met uitgeleefd iv

W e waars.'-huwen de arbeiders zich niet door tijdelijke cn 
plaatseiijke oplevingen in handel en industrie tc laten w ijs
maken, dat htt  kapitalisme zich z. a. n ..hersteld“ . De
waarheid is, da* htt  economische leven - le e d s  verder wordt
ontv richt, dat het wereidproiciariaat steeds dieper in de 
afgrond verzinkt.

Als w e nu ragen naar de oorzaak van d*- opbloei in 
Amerika, dan /uilen w e hierbij /ien , *lat er inderdaad geen  
spr-ke  is van e tn  voorlooper van algem een herstel. We  
zullen zien. dat d -  opbloei in Amerika niet in strijd is met 
.»lis standpunt, dat het kapitalisme in ’t algem een, dus ook  
in Amerika, z i c h  i n  z i j n  d o o d s c r i s i s  b e v i n d t .

Men oord etle :
De crisis van 1920-1921 was bnitengewoo.. hevig. De  

stokkende export, l e t  stagneeren van de verkoop, wierp  
millioenen proletariër., op dc keien. En wat dreigde, dat was  
een vreeselijke landbouwcrisis. Millioenen centenaars graan  
stonden op de velden. Maai wat heeft hei kapitaal daaraan, 
als niemand het kan koopen? Wat dreigde, dat was dc vol
komen ineenstorting van het economische leven.

Maar het g o ed e  gesternte van „Uncle Sam“ liet hem met 
in de steek.

Onder het kapitalisme is de eene z ’n dood. de ander 
z’n brood. Amerika was zoo gelukkig , dat de graanoogst  
iu Europa vrijwel mislukte. De oogst in Duitschland was  
zoowat 1 i van het normale, van Frankrijk eveneens. Dt 
Balkan en Rumenië, dtc anders groote vooraden naar het 
overige Europa exporteerden, voerden niets uit. Rusland 
was reeds van 'e ^raanexport naar Europa uitgeschakeld,  
/ o o  werd Amerika de r e d d e n d e  e n g e * .  En zoo  waren  
er tw ee geho lpen ,  de f iropcesche en de Amerikaansche  
bourgeoisie.

W c zeiden reed», dat Amerika /ich slechts schijnbaar
uit de crisis windt. E11 dat de grondslag, waarop bcdrijfs- 
levendigheid ontstond /eer  wankel is, i~ na bovenstaande ook  
duidelijk. Maar nog  duidelijker wordt dit, na de volgende  
cijfers berien te hebben.

't W’ordt steeds duidelijker, dat o. a. met de ineenstorting 
van Europa, Amerika g e iso ’eerd wordt. Amerika verliest 
irljri afzetgebieden. De uitvcer bedroeg in Dollar 

in 1920 . . 8,11 miljard,
in 1921 . . 6,52 miljard,
in 1922 . . 3,77 miljard.

Een dalend proces, ondanks de groote  grsanexport in ’t 
laatste jaar.

W el is waar leeren deze uitvoerrijfer» ons niet veel 
omtrent de hoeveelheid in gewicht. W aui ai daau Ue 
uitvoer ook in totaalgewicht, deze >s niet zoo groot, als men 
uit de geldcijfcrs zou afleiden. Lit komt natimrlijk doordai 
vele groothandelprijzen /ijn tcuggeioopen.

En hier komen w e meteen aan een tweede bewijs, dat 
die z. g .  n. opbloei slechts een schijn is. Want voorw aaide  
voor die bloei is, dat de ondernemingen winst kunnen maken,  
dat /e  boven de reproductie van hun constant- en variabel 
kapitaal de meerwaarde kunnen realiseeren. Bestellingen en 
groote productiecijfers alleen zeggen  niets. De winstvoet  
moet gehandhaafd blijven. En hoe staat hei daar ,111 mee?

De belangrijkste tak van bedrijf in Amerika, de staal
industrie, nemen w c  al» voorbeeld. In 1921 keerde de staal- 
trust wel sa waar »eikens het kwartaaldivident uit. Maar 
het werd onttrokken aan de gew eldige reserves. In 1922 
werd eveneens divident uitgekeerd, maar daarvoor werden  
Ijollar 11 miljoen aan de reserves onttrokken. En toch werkte  
de staaltrust op n a gen o eg  volle capaciteit.

Geen wonder, dat de financieeie ovcrzicht-schrijvcr van 
het Hbl. verzucht:

„Maar toch ligt er iets onbevredigends in, dat zelfs in 
„ b o o m “ perioden, als tiie, w elke de Amerikaansche staal- 
nijverheid thans doormaakt, de netto-winst geen belangrijke 
overschotten laat voor afschrijvingen, etc .“

In ’t a igem een  genom en is dit het beeld van het kapita
lisme. D e w inst voet zelf is in gevaar. De accumulatie van ’t 
kapitaal, een van de voornaamste ontwikkelingswetten van 
het kapitalisme, wordt onmogelijk.

Met de onm ogelijkheid  der ontwikkeling verscherpt de 
crisis en stort het economisch leven verder ineen.

UIT DE PARTIJ.
Aïd. Amsterdam.

Het had zoo  de schijn, alsof 't met de propaganda voor  
onze beginselen in Amsterdam ‘:og nie!« gedaan was. De  
feiten leeren echter, dat de  klankbodem inderdaad wel aan
w ezig  is.

Zoo be legde  de kleine groep van taaie werkers van de 
K.A. Jeugdgroep een. door een vijftigtal arbeiders bezochte,  
openbare cursusvergadering, waar een onzer leden behandelde:  
„De doodscrisis van het kapitalisme." En dat onze ideeën  
dc aandacht trekken van bepaalde deelen van het revolu
tionaire proletariaat bleek uit de aanvrage van de S.A.A..  
om onze beginselen voor hare organisatie uiteen te doen  
zetten. H etw elk  geschiedde. Een vergadering, door onze  
afdeeling belegü. over de bezetting van het Roergebied  
mocht, gez ien  de hoogst cebrekkige  aankondiging, goed  
geslaagd gen oem d  worden. Aanwezig 42 toehoorders. De- 
krant g ing go ed  van de hand, brochures slecht. Mogen deze  
resultaten voor onze  leden een aansporing zijn, de  propa
ganda nu eindelijk eens ernstig ter hand te nemen.

Naar aanleiding van de staking in Ludwigshaven had de 
Berlijnsche A.A.B. een aanvrage om steun voor dc slachtoffers  
tot ons gericht. Gezien onze slechte financieeie om standig
heden (we hebben niets in kas) konden w c fcitelijk niets 
doen. Toch stelden we als uiting van solidariteit Fl. 2.— 
beschikbaar. D e  correspondent.

Onderschrift van de re jaktie.
H et ware. dunkt ons, beter gew eest ,  als de leden der 

afd. Amsterdam ieder voor zich uiting geg ev en  hadden aan 
bun g evoe lens  van s o l id a r i te i t44 en cr hun afdee»:ng, als 
organisatie, buiten gelaten h?dden. De afd. A’dam heeft 
echter het resultaat tc boeken, dat de laatste Berlijnsche 
kam nfnjf «Hirtift «t»** h^wiitcn »»«»»***»«.

Afd. Rotterdam.
Maandag 12 Febr. belegde onze afd. een openbare ver

gadering voor werkeloozen. H oew el slechts door gehekto- 
grafeerde briefjes aangekondigd werd de?e vergadering door 
tegen de ICO m ensthen bezocht

De werkeloosheid in het tijdperk der doodskrisis werd 
uiteengezet, met h et g e v o l g ,  dat na afloop een revolutionair 
cns;i;r van  si«;;; worden opgericht.

Dit comité ging nog dezelfde avond in huishoudelijke
zitting over en legde zich vast o p  dc volgende puisten:

1. te g e i:  d e  o u d e  politieke part.jen .

2 . tegen de vakbew eging .
3. tegen bet parlementarisme.
1. v o o r  de revolutionaire bedrijfsoiganisatie.
j. v o o r  d». d i k t a t u u r  v a n  h e t  p r o l e t a r i a a t .

Het c o m ité  erkent, dat van eiken reformistischen strijd 
moet w o r d e n  a fg e z ie n  en  ntcït z ic h  g e e n  ander doel,  dan de 
verspreiding van het inzicht, zooals dit door de K.A.P. wordt 
uiteengezet, door de colportage met de K.A. enz. aan de 
bedrijven, ten einde den werkenden te demonstreeren. welk 
lot hen wacht cn dc rev. bedrijfsorganisatie te propageeren.

Het comité acht het werkeloozenvraagstuk een r e v o 
l u t i o n a i r  p r o b l e e m ,  dat dus slechts door dc revolutie 
is op te losser, en wil daarom de werkenden opw ekken, lot 
het vormen van de r e v o l u t i o n a i r e  b e d r i j f s o r -

n r n i n i « * l i f >  v o n r  d e  r e v o l u t i e

Overigens behoort nog vermeld tc worden, dat de afd. 
thans een kraam heeft op de markt.

Op een doek is een arbeider afgebceld, die op een
fabriekscomplex wijst. Met groote !et;crs staat er op:

„Door > *»■'olutionaire bedrijfsorganisatie naar dc sociale
revolutie.“

Honderden kranten en tientallen brochures worden ver
kocht. Maandag 19 Fcbr. heeft onze vergadering over de 
Crisis en het Ruhrgehied plaat> gehad. Ook deze vergade
ring slaagde uitstekend.

Als antwoord op ccn verzoek der K.A P.D. zonden
wij Fl. 10.—.

Wij verzuimden nog tc vermelden, dat op ons jongste 
congres het volgende voorstel werd aangenomen:

het congres, gehoord de besprekingen over de finanziell 
van het blad, draagt het P.B. op, onmiddellijk het voorstel  
Zwolle, op het vorig congres aangenomen, uit te voeren en 
de afdeelingen, die hun plichten niet nakomen onmiddelliik  
te schorsen.

De S: 0: A. P. etiler bescherming van de Ainster- 
damsche politie of de S.D.A.P. tegen het geweld.

Op Donderdag. 7 Februarij, hield de S.D.A P. een m ee
ting, om te protesteeren tegen de Roerbezctting.

Juist had Troelstra verteld, dat dc arbeiders aan de zijde 
van Duitschland moeten staan, omdat dit land vecht tegen  
uen geest van het g ew e ld ,  toen men opeens rechercheurs zag  
loopen met ploertendooders. — Bij troepjes werden de werk- 
k>ozc arbeiders die door interrupties protesteerden tegen  
de rede van Troelstra, uit de zaal geknuppeld. — Deze daad 
van het mee»» Dr uie gew é iu  n t f i j  tOêgêiuiciii dooi de aan
w ezige  S.D.A.P.-ers.

Ziehier de toekomst voor ons, arbeideis, onder een 
arbeiders-regeering, a n  bevolen door den Heer Wijnkoop,  
Hoofd van de ?;ct ie  Nederland van de Derde Internationale. 

Prosit!

De doodsklok klept!
Onderstaand bericht uit Duitschland troffen wij in de 

bladen aan:
In verschillende deelen des rijks komen sterfgevallen  

door ondervoeding voor. In éér, Pruisisch regeerings- 
district zijn bijv. 230 menschen aan honger bezweken.  
Uit hetzelfde district worden 368 gevallen van scheurbuik  
gemeld, waarvan 10 met doodelijken afloop.

Iti tal van steden is 1 6 en zeifs 1/5 deel van de 
schoolkinderen tengevo lge  van ondervoeding en ziekten  
niet in staat de lessen te volgen. T e Keulen kunnen 
lb pet. van de kinderen, die in 1916 geboren zijn, niet op  
scholen worden opgenom en uit verregaande verarming,
bloedarmoede enz.

Dat is het beeld van het oogenblik  in Duitschland. E11 
in Oostenrijk is het nog erger En weldra zal het ook in 
dc andere landen cr zoo uitzien. Het stervende wereld-
proletariaatï Want het zijn proletariër*, arbeiders, het zijn 
wij, die daar en hier en overal verrekken!

Verrekken! Als honden! Versta jullie het, reformistische  
en onverschillige arbeiders? Versta je dat, ten doode ge-  
doem den? Dat is het stervende kapitalisme in al zijn ver
schrikking, waarmede wij allen ten onder zullen gaan, a!s 
wij er geen eind aan maken.

Cr Is g en oeg  voor allen! Eten en kleeren en huizen
en alies wat wij noodig  hebben is er. Maar wanneer dat 
aUtrr.aa! in handen is van dc kapitalisten, is het vooi ons 
hetzelfde o f het er niet is.

Slechts als wij proletaren zelf de macht in handen nemen  
kunnen wij voorkomen, dat wij uitsterven.

Waarom wachten wij? Koestert iemand nog hoop, dat 
het nog w el eens beter zal worden? Dat het kapitalisme 
zich nog w el eens za! herstellen? Dwaasheid kerels!

Er h  voor het kapitanl geen reddin ’smogelijkheid meer.
Vooruit dus, Vandaag nog aan den slag!
Bevecht den draak Kapitaal en doodt hem!
Opd3t hij ons niet doodt!

O verproductie  in Rusland.
Het kapitalisme is bezig  te gronde te g a in  <j<*m moei't |k- 

heden me; den «fzci. Zeifs het jonge kapiteüsme in Rusland 
lijdt daaraan. Onlangs deed Ue Sowjetregeering een onder
zo* k -.aar den toestand van de Zuid-Russische metaalindustrie. 
Er ’vordt daar 4 o;0 van de vóórcorlogsche productie bereikt, 
niet te veel dus. Eb toch beloopen de bestellingen tas.ii
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Werkloosheid en vakbeweging 
in Nederland.

Het eenheidsfront heeft in Nederlar.d waarlijk een ‘,u^cc>* 
te bo- ken. /i j het dan ook een reactionair succes De leiders 
van de vier vakcentrales, het „moderne“ N V A . ,  dc 
vakcentrale, het „Neutrale Vakverbond“ en het fcTA.S. kwatn.cn 
17 lan ujiij  j. I. ta een openbaar congres bijeen tor De- 
s-prt'king van het werkloosheidsvraagstuk in verband met  
den toestand van hun werkloozenkassen.

,I)e Tribune44, het orgaan onzer parlementscommunisten  
begroette het congres als „een vooruitgang44. Het was immers 
dc voorlooper van het beruchte „eenheidsfront44, * aaraan ! 
het blad den laatsten tijd zijn hart verpand heeft l)at het 
congres een uiterst reactionair karakter had en de Heeren,

daar met elkaar beraadslaagden duidelijk hun contra
revolutionaire bedoelingen demonstreerden, was natuurlijk 
voor „IX- Tribune“ geen  reden om er critiek op u>t te oefenen.  
Integendeel,  de parlementscommunisten juichten, n e .  een 
heidsfront is in aantocht. D e reactie nemen de heeren uen
koop mee. ..

Het congres werd o . a. gepresideerd door den syndikali
stischen leider, dc Heer Lansink jr. Zijn kameraad, de Heer 
Smulders van de R.K. vakcentrale, >sas dc eerste spreker.
Wij noteeren uit de uiterst slappe rede van den heer ..mulders 
de volgende merkwaanJi^e

De gevolgen  van het maatschappelijk verschijnsel der 
werkloosheid mogen niet uitsluitend ten nadeele van tic 
betrokken arbeiders kom en, mede in verband met de nood
zakelijkheid van een geregelde  arbeidsreserve. Dit i» een 
belang voor de industrie en dus voor het maatschappen;

Deze opmerkingen var. den heer Smulders zijn ook in de 
door alle vakcentralen aangenomen resolutie verwerkt. Hoe  
laf is deze geheele  tactiek en de „moderne“ , syndicalistische
en communistische vakvereenigingsafgevaard.gden, aio JU 
aanhoorden en het door het aannemen van de resolutie

° nUVÜ 'w e r k e lo o s h e i d  is een  kapitalistisch belang. De kapi
talisten kunnen niet alle arbeiders aan het « e r *  zetten,  
omdat dan door de kapitalistische doodscrisis hun winst in 
gevaar k«mt

De werkloosheid is dus geen belang voor het m a t 
schappelijk leven, zooais de  heer Smulders ir. kapitalistisch 
jargon vertelde, maar zij is een gev o lg  van het kapitajnme, 
dat nu eenmaal alleen produceert om winst te maken. Trou
wens o ok  in ander opzicht is de bewering van den heer 
Smulders een praatje, dat hij zijn meesters, de kapitalisten, 
naspreekt. D e heer Smulders heeft wel eens ge lezen ,  dat 
er in het kapitalisme altijd zoo iets als een industr.ee e 
reserve-armee is gew eest .  Hij neemt deze op zichzelf juiste 
theorie over, maar dit wordt in zijn mond natuurlijk tot een 
opoervlakkig praatje ter verdediging van bet kapitalisme. De 
werkelijkheid van deze  tijden is echter, dat de crisis van het 
ondergaande kapitalisme de  werkeloosheid heelt opgevoerd  
ver boven de „normale“ grenzen van de industr.eele „reserve-
armee44.

Het ondergaande krpüalismc heeft ccn crisis over de 
wereld gebracht, die ondanks tijdelijke schijnbare c-p.ükkc- 
ringen, dreigt het grootste  deel van het proietanaat op den 
duur te pauperiseeren. Een crisis, die met alleen principieel, 
dus v oor 'w at  haar wezenlijk karakter betreft, maar ook voor  
wat haar om vang betreft, anders is, dan alle vorige crisissen. 
Reeds voor den oorlog van 1914 w erd de k a p ita le .s c h e  
bloeiperiode van crisis tot crisis, de  zoogenaamde economische  
cyclus steeds korter. Voor den oorlog van 1914 reed* 
waren er teekenen aan w ezig ,  die er op w ezen ,  dat het 
kapitalisme zich ontw ikkelde  tot een toestand van blijvende 
crisis. Thans, na den w ereldoorlog, is het kapitalisme we>>ce- 
lijk in dezen toestand gekom en. Thans zeggen , dat dit is 
een „r.uatschappclijk belang44, is een leugen uitspreken. Deze  
leugen werd door den heer Smulders echter slechts u,tSe- 
sproken, om  de conclusie ie  kunnen trekken, dat als het 
kapitaal nu maar wat bij wilde dragen in het tekort van 
de werkloozen, het kapitalisme er wel weer bovenop zou  
komen en er -o o r  de arbeiders betere tijden zouden gaan  
aanbreken. Ook dit is een praatje. Een arbeiderscongres ter 
bespreking van de w erkloosheid heeft thans duidelijk te 
zeggen da» de crisis, dus ook de werkloosheid permanent j 
k  en dat het proletariaat juist uit de crisis revolutionaire 
consequenties heeft te trekken. Dat de heeren-chefs van de  
v,er vakcentralen deze  waarheid zouden zeggen  en de revo
lutionaire consequenties uit de huidige situatie zouden ver
mogen te trekken, hebben wij niet verwacht. Niet alleen, 
dat de vakorganisaties nu  eenmaal zonder ue illusie van 
een opbioeiend k - p i t - ’.Unu niet kunnen bestaan, waren de  
heeren toch voornamelijk bij elkaar gekom en, om de toestand  
hunner kassen ie bespreken. De kassen zijn m gevaar  
Er moet alarm worden geb lazen , want dit gevaar voor de  
kassen is een gevaar voor de vakorganisaties, d:e grooter.- 
deels met en door haar kassen staan of vallen. D e heeren 
wilden de bourgeoisie m aai toeroepen: Denkt er om door 
o»»ie uitkeeringen, waarbij de arbeiders, die er mede gezegen d  
woruen. lang /aam  aan verrekken e-’  iedere weerstand ui zich 
Toeie" w ers in k en ,  biijvea de  arbe d e is  rustig, n e t  ts dus 
een kapitalistisch belang, da! onze kassen m staat blijven, 
«ätkeeringeu te verstrekken.

De bourgeoisie echter, onder den invloed van de slepende  
doodscrisis , komt er oji den duur toe met dit belang niet 
voldoende rekening te houden, / i j  verslechtert de - y i  
voerwaarden van de werkende arbeiders en wil zelfs de l 
cehrekkigc  uitkeeringen, die z«j «ot dusverre aan de »e» - 
looze arbeiders gaven, niet maar handhaven. De heeren van j 
de vier vakcentralen waren wel g edw on gen  eens in het open- j 
baar de bourgeoisie te wijzen op het belang voor het k*pi- j 
talisme hij het behoud van hun kassen. Zij zouden zelts dit 
liever onder elkaar in de  binnenkamer met de bourgeoisie , 
bekokstoofd hebben.

De leider van het „moderne“ N.V.V.,  de heer Stenhuis, j 
zei dan ook , dat hij gehoopt had. dat dit congres niet b« 
hoefde samen geroepen te worden, na de voorstellen van 
dc werkloosheidsraad en het onderhoud, dat de besturen van 
N V V en R.K. vakcentrale hadden met den minister van ; 
arbeid.

Dc heer Aa'.berse w t s  blijkbaar niet zoo bang voor de | 
gevolgen  van de vergroote ellende Jer w erkiou/c.i  en «telde 
r:ch schrap, zooals /ijn lastgever, het kapitaal zich th^ns 
overal schrap zet tegenover het proletariaat.

De heer Stenhuis echter riep hem op d;t congres toe  
Aalberse wee* jezelf, wees de democraat, die je in je hart 

b e n t 44 Want zegt hij verder, „m de gedroogde putten van 
de angstdemotratie van 1918 zijn nog wel nieuwe bronnen 
anti te boren.“

Ziehier de reactionaire vakvercenigingschef ten voeten
... . i ___ « door Je yoort.'ra.’ nde crisis van h« t kapi-
ïa Üi me," die R*iocr de praatjes dezer heeren niet minder wordt 
<*n alleen door de dictatuur van het proletariaat als klasse  
kar. worden bezijdigd, zijn organisaties zullen kapot gaan  
en zij daarmede terecht door de arbeiders voor dc gevolgen  
van het kapitalisme zullen worden verantwoordelijk gestc.u ,
,  • — t .  . i „  —  r t  it“ u  nrdiMi t ^ i l  U Pb c zw c cn  nij A am risc iuv.ii u  -----------
vakvereenigingskassen er boven op  tc houden. Hij roept 
zelfs de anerstdemokratie van 19!8 aan, om zijn positie te 
handhaven en de proletarische revolutie met *oed  gevolg  
ie kunnen1 tegen «ouden.

Wij zullen met den heer Stenhuis over deze angstdemo-  
kratie niet polemiseeren. Het is echter dc vriag ,  wie in 
1918 het bangst waren, de heeren sociaai-demokraten ot uc 
andere knechten van de bourgeoisie ,  dc ?. g, n. butgerlijkr 
partijen.

Wit  zijn nu dc eischen, die de heeren van dit congres  
stelden om hun kc«sen te verzekeren en om het eventueel  
opkomend verzet van de arbeiders den kop in te kunnen 
drukken?

Het congres nam ten statte met algem eene stemmen een 
resolutie aan, verdedigd door den „neutralen“ heer Dekkers. 
Wij zullen dit geheele  geestesprodukt van de heeren Smul
d e n  Stenhuis, Lansink en Co. hier niet afdrukken. Alleen 
enkele  karakteristieke gedeelten eruit zullen w e weergeven.

De heeren zeggen  in alinea 3 van hun resolutie, dat het 
den arbeiders moegelijk gem aakt moet worden, deze moei
lijke tijden door te komen, zonder gevaar van verl.es van 
hun volle werkkracht, en zelfstandigheid.

Is het niet fraai?
De arbeiders zullen dezen moeilijken tijd niet „te boven  

komen44, als ze  niet vooral ook aan het demagogische spel,  
dat deze heeren spelen, een einde maken.

Evenals de bourgeoisie trachten deze hecrea de arbeiders 
te doen ge looven, dat deze krisisiijd voorbij /a l  gaan en 
er weer een bloeiend kapitaJsme komt.

Het is waarlijk geen wonder. a!s een „eenheidsfront44 
tusschen d e /e  heeren ntogeüjk blijkt, zoow el im reaktionäre  
taktiek, als in het wekken van reaktionaire illusies omtrent 
de toestand van het kapitalisme zijn zij aan elkaar gelijk.

Door w elke eischen denken zij nu den arbeiders het 
behoud van hun volle werkkracht te verzekeren?

Zij rischen hiertoe in hun resolutie een reglementaire 
uitkeering van 00 procent van het loon voor gehuw den en 
40 procent voor ongehuwden.

Wij zijn nie* van meening, dat de w erkloozenbew eging  
tnt taak heeft van het kapitalisme een ondersteuning af te 
pingelen. D e w erkloozc .ibeweging  kan thans met anders dan 
dc «cherpste strijd voeren tegen het ondergaande kapitalisme.  
Wij moeten echter toch zegg en , dat het ongehoord •*, als 
de heeren beweren, dat de uitkeeringen, a!s door hen g e -  
eischt, in staat zijn den arbeider het bezit van zijn vol le 
werkkracht te doen behouden. Een uitkeering van gemiddeld  
de helft van het  toch al snel dalende loon. brengt het prole
tariaat niets dan ellende en lichamelijke en moreeie ver
zwakking. Als de heeren dit noemen uitkeeringen, waardoor 
de arbeiders dezenslechten tijd teboven kunnen komen, wrfre 
het te wenschen, dat zij van deze uitkeeringen dit .noesten  
probeeren. Wij denken, dat ze dan wel cemgszins anders 
zouden piepen.

Waar wat te zeggen  van het brave N.A.S., dat immers 
met de onder haar voogdij staande W.A.C.’s de eisch gesteld  
heeft van doorbeta’ing var. het volle loon? De afgevaardigden  
van het N.A.S. stemden evenzee»- v c ^  deze resolutie, met 
zijn rraktionairen grondslag  er. riju srnandelijke eischen als 
de anderen.

En « i i  ic  zeg g en  v -n  de hetrrea van de Tribune, die 
terwitte »an hun beruchte eenheidsfront dit reaktionaire co n 
tra* ,.een stap vooruit“ n oen d en .

IV vakbew eging Itf dit landje heeft t. o. v het be!?ng- 
rijk“!? vraagstuk, waar het proletariaat thans voor gesteld  
is. niets anders kunnen doen, dan wat in haar lijn lag, 
reaktionäre  frases stamelen, en de regeering smeeken om 
een schandelijk lage aalmoes. Een aalmoes, die moet dienen,  
om dc arbeiders van revolutionaire bew eging  at te houden.

De resultaten van dit congres werpen ook een duidelijk 
licht op de bcteekeni*, die de zoogenaamde  
W. A. C.’s hebben. D e /e  W. A C / s  (werkloozen-  
agitatie-comite’s) hebben /ich onder de voogdij van 
de C.P. en bet N.A.S. gesteld. Onder de voogdij van het 
N.A.S., dai mede verantwoordelijk is voor het contra-r,*vo- 
lutionaire congres van de vier vakcentra!« n en van de C.P., 
die dit congres „een stap vooruit4* noemde.

D e w erklooze  aibeiders moeten /ich organiseeren ui 
r e v o l u t i o n a i r e  c o m l t e ’ s  v a n  a k • i c  , in werk-  
loo/en-raden, u.e Mam tegenover de reaktionain  vakbew e
g ing en tegenover de parlementair-politieke partijen.

Zij vooral hebben volkom en te breken met de idee, 
dat een toestand / a l  terugkom en, waarin het kapitalisme  
hen ;e n  zeker bestaansminimum, noe gering dan ook , kan 
waarborgen.

D eze werkloo/en-raden hebben in de eerste plaats in te 
zien, dat het kapitalisme de wereld voert naar den ondergang.  
Zij hebben den strijd te voeren tegen de demagogie van de 

! reaktionäre vakbon/cn. Zij hebben alleen dc taak, de w erk
lo o /en  tc organiseeren voor den strijd om de proletarische 
klisse-dikiatuur. Deze taak is , vooral iu Nederland, on
noemelijk zwaar, maar / 1j /a l  moeten worden uMgevoerd. 
Onze partij zal overal het oprichten van dergelijke zelf- 

i ständige werkloozen raden hebben te bevorderen.
T e g e n  d e  r e a k t i o n a i r e  l e i d e r s o r g a n i s a -  

j t i c ?  d e  z e l f s t a n d i g e  r e v o l u t i o n a i r e  k l a s s e -  
I o r g a n i s a t i e  v a n  h e t  p r o l e t a r i a a t .

De nieuwe leer van H. Roland Hols*
Dc N.R.C. van Z o n d ig  1 Maart brengt een uitvoerig 

verslag van een rede over godsdienst, uitgesproken door
H esr ic t ic  Roland Holst.

W c lezen daarin het volgende:
„Spreekster (behandelde) uc !i;n*.cntaire waarde van 

den godsdienst, die door het M aixism e met voldoende  
begrepen is. Van de tw ee elementaire aandriften hebben  
de Marxisten den nadruk te veel ge legd  op den honger, de 
liefde hebben zij over het hoofd gezien. Te dezen opzichte  
heeft de Marxistische wetenschap een aanvulling gekregen  
in de psycho-analysc, die den invloed van het sexueele  
instinct op den voorgrond brengt v i  de godsdienstige  
voorstellingen beschouwt als sym bolen van verdrongen 
sexueele  wenschen.“

En verder:
„Ook de vreugde over de bevestiging van hetgeen men 

ge looft ,  ook de  heroïsche activiteit om het geloofde te 
bereiken, ook het enthousiasme in den geloofsstrijd is den 
comn.unisten bekend. Offervaardigheid, dat kenm c'k  van 
alle reiigieus leven, opgeven van eigen persoonlijk belang 
aan onpersoonlijke idealen, w edergeboorte tot nieuwe men
schen, dit alles kenmerkt het communisme. Zoo beschouwt  
is de communistische gem oedsgeste ldheid  bij uitstek reli
g ieus.4*

W e wisten wel, dat deze /  vrouw nooit geheel tot de 
overtuiging was gekom en, dat dc klassenstrijd en daarmee 
dc revolutie van kapitalisme naar communisme een {jzeren 
no A. akelijkheid cn een onafwendbare zekerheid is.

H oe kan het ook anders?
Wanneer men „uit de ivoren gekarte'de toren44 is a fge

daald in „het bittere worstelperk44 gebeurt het maar zeer  
zelden, dat de bitterheid van den strijd tot levenselement  
wordt. Het bittere ervan wordt al te veel op den voorgrond  
geschoven. De verklaring daarvoor zal waarschijnlijk wel op 
„psyche-analytisch“ terrein liggen, en een gevolg  zijn van 
in het onderbewuste teruggedrongen herinneringen en 
wenschen.

Maar dit laat ons koud.
W e  willen aan deze  en dergelijke dames en heeren 

slechts zeggen: Oe loopt ons tusschen de beenen. Dal laten 
v. ij niet toe. De arbeidersbeweging zal u op z i j  wespen  
en onschadelijk inakcn.

Voorloopig hebt ge  echter nog de gedegenheid de hoofden  
der arbeiders tc verwarren met uw quasi wetenschappelijk  
gchazr! a Sa MuelSer-I eyer. Maar Marx bij hen in dis- 
crediet brengen, dat z.ult ge  niet.

V oor den klassenstrijd in deze  periode behoeven w c  uw 
aanvullingen niet, uw opofferingsgezindheid., uw liefde, u v  
geloof ,  uw enthousiasme, uw religie en ai uw andere fra/en.

W a t w e behoeven is begrip van »el historisch-materia-  
lisme.

Wat we noodig  hebben zijn menschen, die met een klaren 
kop de werkelijkheid om  zich heen zien.

Menschen, die weten.
Voor ue rest zal de maatschappelijke ontwikkeling wel

zorgen.
Die brengt hei neiiige moeten.
Dat in de proletarische revoiutie de „liefde“  een elemen

taire aandrift tot handelen zou zijn, is een praatje. Gi;


