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De vraagstukken van de oppositie in de K. 1.

De vastheid van de nppositie
De groote geschi11en die sinds
jaren in de Kommunistische Inter
nationale bestaan, hcbben, in Bel
g:ië, hun uitdrukking gevondcn, in
een belangrijke gebeurtenis. De
Nationale Konferentic van de
Kommunistische Partij, gehouden
op II en 12 Maart, heeft daad
werkelijk haar oppositie uit haar
rangen gesloten. Door dit feit zal
deze Konferentie een belangrijke
plaats innemen in de rcvolutionai
re beweging van dit land.
De stalinisten van de K. P. B.
koesterden een oogenblik de hoop
de oppositie den mond toc te snoe
ren. Sommigen hoopten da t zij
zich zou onderwerpen. De ontgoo
cheling kwam rap voor de eersten.
De valschheid van de berekening
van de anderen was even rap be
wezen.
De oppositie had kennis geno
men van de resoluties gestemd op
de laatste zitting van het Execu
tief Komiteit van de Kommunisti
schc Internationale. Zij wist dat
zij voor de keus stond : Ofwel vol
ledig kapituleeren en voor altijd
afzie
beroep
op'de
organen van de Partij en van de
K. I., ofwel uitgesloten worclen.
De misdadigstc fouteu in de
arbeidersbeweging zijn de vertwij
felingen en de zwakheden van
groepen, die op beslissense oogen
blikken, de revolutionaire tradities
tegen hun vernietigers moeten
verdedigen. De oppositie van de
K. P. B. moest in de tegenwoor
dige toestanden die verdediging
verzekeren. Zij heeft iedere ver
zwakking van haar standpunt met
kracht en vastheid verworpen. Dat
is de werkelijke rede van haar uit
s1uiting.
De stalinisten zullen te vergeefs
hun werkelijke doeleinden trach
ten te dekken achter de keus die
zij zoowel de gedeporteerden van
<le Russische partij als de opposi
tie van de Belgische partij opdrin
gen.
De gedeporteerde kommunisten
van Sovjet-Rusland hebben de sta
linistische politiek on tegenspreke
lijk ontmaskerd. De meerderheid
van de K. P. R. ziet er van af de
moeilijkheden van de proletari
sche macht op te lossen, helt tot
het opportunisme over en begint
cr haar praktijk van te maken. Zij
moedigt de verdedigers van deze
praktijk. Zij slaat op degenen die
er zich • onverbiddelijk tegen ver
portunisme : zij beticht op een la
de gewone maneuvers van het op
portunisme : zij belicht op een la
ge wijze, haar tegenstanders van
de fouten die zij zelf bedrijft.
Het Uitvoerend Komiteit van de
K. I. heeft zich, zonder uitzon
dcring, aan de zijde van de Russi
sche stalinisten gcsteld. Zoo heeft
het zichzelf veroordeeld, in zijn
rcsoluties over de internationale
arbeidersbeweging,
de
grofstc
stommiteiten uit te drukkcn.
Wij zullen het in onze aanstaan
de ontleding van die resoluties duiom

te

doen

delijk maken. Zij kunncn slechts
tot opportunistische daden leiden,
ondcrbrokcn door linkschc koorts
aanvallen, en putschistischc raas
ka lling.
Onze Belgische stalinisten moes
ten den vloed volgcn. Zij deden al
hun best om te liegcn, te bedrie
gen, te bclasteren en de vollcdig
ste konfusic in de rangen van de
Partij te brengen. Vermits zij hct
opportunisme cloor de K.I. goed
gekeurd moesten goedpleiten, had
den zij zich niet te weerhouden
om het elektoralisme en gansch de
sociaal-dem okratisch e
strooming
in de Partij te verdecligeu. Het
voorbeeld kwam van boven : men
had dien vleugcl in de partij te
vernictigen en uiteen te slaan die
het vast beslist was zijn revolutio
naire organisatie en bekwaamheid
te versterken.
De oppositie had geen oogenblik
te twijfelen aan het doel dat het
U.K. van de K.I. gezamenlijk
met de Belgische stalinisten wil
den bereiken met hun aanval op }
haar.
In haa wildi

De jacht op de
kommunisten
We vernemen dat onze kame
raad
Parent Louis, lid van de
Kommunistischc Jcugd, te Seraing
een dagvaardiging ontving om
voor de 8ste korrektioneele kamer
te Luik te verschijnen. Deze kame
raad beging de misdaad om de
dingen bij hun naam te noemen
en op een kommunistische mee
tiug de aanwezige speurhonden
vau de regeering bij hun familie
naam gcnoemd te hebben. Het is
te verwachten dat deze kameraad
tot gcvangcnissttaf vcroordeeld
zal worden aangezien anderc ka
mcraden voor dezelfde feiten ook
dergelijke straffen oplicpen.
Deze vervolgingen
bewijzen
ecns te meer dat de bourgeoisie
vast besloten is haar offensief te
gen de revolutionaire voorhoecle
ten cincle toc te dtijven. AIieen de
krachtclaclige weerstand dér arbei
ders zal dit offensief kunnen bre
ken.

• ••
Bedriegén en
beliegen

wij de fevüfui6-

naire princiepen treffen waarop de
K.I. werd gegrondvest. Door de
vernietiging van de oppositie tracht
het opportunisme slechts voordee
liger voorwaarden te scheppen
voor de toepassing van zijn verder
felijke politiek. De stalinisten kee
ren den rug naar het revolutionai
re kommunisme en trachten dege
nen die het getrouw blijven, te
treffen.
De oppositie zal hun betrachtin
gen brekcn en ze voor de arbeiders
ontmaskeren. Onder haar leiding,
zullen ze den weg naar het kom
munisme vinden, door den onme
doogenden, geduldigen en hard
nekkigen strijd, vrij van alle kom
promies, tegen de bourgeoisie.
De oppositie verbergt zich niet
de geweldige moeilijkheden die zij
zal ontmoeten in haar revolutio
nairen strijd, voor de instandhou
ding van hct kommunisme, ont
daan van elk stalinistisch uitgroei
sel.
Zij begeeft zich op een engen
weg, in gesloten maar weinig tal
rijke rangen. Zij zal er zich op
houden, vast, beslist en gesloten,
op voorwaarde dat zij haar ge
dachten duideliik maakt over clk
vraagstuk <lat de arbeidersbewe
ging hetreft. Zij zal niet lang
wachten om hct te doen.
Bij den aanval van de bourgeoi
sie, de offcnsief van de sociaal-de
mokratie tegcn haar gericht ken
nen wij nu den haat en den strijd
van de stalinisten er bij.
Maar niets heeft ooit, in de ar
beidersbeweging kunnen zegepra
len over diegenen die besloten
waren de diepste verzuchtingen
van hun klas uit te drukkcn en
haar de middelen van haar bevrij
ding aan te cluidcn.
De oppositie zal haar plicht doen
dank zij haar geslotenheid.
W. VAN OVERSTRAETE.

Op Maandag 19 l\1aart besluit
men in dec< Volksgazet », op Van
Overstraeten doelend : Zal hij
evenwel den moed hebben zijn
Mea Culpa te maken en eerlijk
durven bekcnnen dat hij sedert
jaren de arbeiders belogen en bedrogen heeft?
We weten niet of Eekelaers dit
schreef, wel dat deze den onder
baas is van dit blad. En hij weet
wat de arbeiders beliegen en be
driegen is. Die kerel, de vurige
bcvechter van de oorlogssocialis
ten ten tijde van de Tripolitein
sche oorlog, uiterst linksch lVIar
xist en tevens antimilitarist,
ontpopte zich in korten tijd
als oorlogssocialist, leverancier in
kanonnenvleesch, mits dikke pre
mies, te Hampstead (Londen).
Hij was verdediger van de mou
chards aan de militaire overheid.
Bij al die kanveien voor de verdel
ging van het Duitsche militarisme,
hlecf hij achter z'n inktpot op een
rustig bureel. Zijn eenige bekom
mernis was z'n huid en z'n positic
te vrijwarcn. En zoo'n bloedzui
ger schrijft of laat over beliegen
en bedriegen schrijven.
't Is om van te kotscn.
Invalicd.
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BRUSSEL
Op Woensdag 28 Maart, om 7 u. 30,
in de feestzaal van het « Huis der
Trammannen »
OPENBARE EN
TEGENSPREKELLJKE MEETING
Onderwerp: De Oppositie in de B.
K.P. en de toestand der arbeidende

brie maanden
.fr. 3.75
Zes maanden . . . . . 7.50
E'en juar •·•·•..15.-

DE LANDELtJKE
KONFERENTIE der PARTIJ
De Landclijkc Konfercntie der
Partij heeft dus op II en 12 Maart
plaats gehad met als eenig punt ter
besprcking : de oppositie in de
Russische Kommunistische Partij
en in de Kommunistische Interna
tionale.
De lezers van « De Kommunist »
zullen zeker de bcsprcking die de
Konferentie voorafgegaan is in de
partijbladen gevolgd hebben. Wij
kunnen ons dan ook er bij bepalen
de nieuwe feiten aan te stippen,
die zich sinds het verschijnen van
het laatste cc diskussieblad » in de
cc Roode Vaan » hebben voorge
daan. Vooraf dienen we nog even
het loenschc optredcn van twee
meerdcrheidsmannen, Morriens en
J acquemotte, aan de kaak te stel
lcn, die drukking op den drukker
van het hlad trachtten uit te oefe
nen, om alzoo te verhindereu dat
het diskussieblad nog verscheen.
Deze menschen hebben dus een
besluit van het Uitvoerend Bureel
der Partij met behulp van niet
partijgenooten trachten te sabot
teeren. Het is bijna onnoodig te
zeggen dat de meerderheidsman
neii uit het Uitvoerend Breei ge
weigerd hebben deze sabottage te
veroordeelen. Het ging er immers
om de politick van de meerderheid
der Internationale te verdedigen
en de minderheid de monel toe te
snoeren, daarvoor hoeft men zich
toch aan geen enkele voorschrift
van de discipline te houden !
Het besluit van het Uitvoerend
Bureel der Partij de bespreking in
de partijbladen tien dagen voor
den aan vang van de Landelijke
Konferentie te sluiten, had vooral
tot doel de minderheid te bcletten
te antwoorden op de resolutie ge
nomen op de jongste vergadering
van het Uitvoerencl Korniteit van
de Kommunistische Internationale.
Men weet hoe deze resolutie (1)
de oppositic ais een, sociaal-demo
kra tischc, de sovjet-macht en de
diktatuur van het proletariaat vijandige beweging afschildert. De
meerderheid weet heel goed dat
deze zoo gewaagde als lasterlijke
aantijging niet de minste aan een
ernstig onderzoek kan weerstaan,
vandaar het zwijgen dat de oppo
sitie werd opgelegd.
Zij heeft niet gezwegen. Wij
slaagden cr in de waakzaamheid
van het argusoog van de stalinis
tische meerderheid te vcrschalken
en ecn korte verklaring in het
fransch bla<l «Le Drapeau Rouge»
te clocn in1asschcn. Deze daad van
zelfverdediging heeft reeds een
plaats in de geschiedenis gekregen
als een « aanslag » op het wettelijk
gezag der Partij ! We weten nu
rneteen op welke fantasie de praat
jes over de « aanslagen » van de
Russische oppositie tegen de Sow
jet-macht en de partij berusten.
***

klasse.
Sprekers:
W. VAN OVERSTRAETEN
A, HENNAUT
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Dat was dus de atmosfeer bij de
opening van de Landelijke Kon(1).Zie « De Roode Vaan » van
3 Maart.

E

t

ferentie. Het spreekt vanzelf dat
in ze verklaarde haar werking te
wij heel de verantwoordelijkheid , zullen voortzetten.
van onze daden op ons genornen
Bij de stemming werden 74
hebben. Plicht vooral was om het
sternmen voor het verslag der kom
gemanœuvreer van de meerderheid
missie en 34 stemmen cr tegen uit
en haar huichelarij, vooral waar
gebracht.
het geldt haar wil om uit te slui
De Konferentie wilde dan over
ten, aan de dag te brengen.
gaan tot de benoeming van het
De Resolutie van het Uitvoerend
nieuw Centraal Bestuur. Vooraleer
Komiteit der K.I. heeft het be
echter legde kameraad Lesoil na
sluit van het XVe Kongres van de
mens de oppositie een verklaring
Russische Partij voor eigen reke
af : « De meerderbeid maakt het
ning overgenomen : wie de gedach
de verdere sarnenwerking met ons
onmogelijk. Kiest dus zelve uw
te van de oppositie deelt stelt zich
van zelf buiten de Kommunisti
Centraal Bestuur. We trekken ons
terug en gaan ons eigen weg. »
sche Internationale. Dit oorlogs
wapen tegen de oppositie brengt
De oppositie verliet daarop de
zaal.
de tweespalt in de kommunistische
rangen. De meerderheid der Bel
ENSCENEERING: DE OPPOSITIE
VAN DIEFSTAL EN INBRAAK
gische Partij heeft met zich voor
BESCHULDIGD!
deze resolutie uit te spreken ook
« De Roode Vaan » en «Le Dra
de verdecldheid gebracht in de
peau Rouge » hebben in vette let
rangen der kommunistische bewe
ters gewag gemaakt van den «dief
ging alhier. Deze verantwoorde
stal» en van de «inbraak» die op
lijkheid durft ze echter niet openhet
partijsekretariaat zouden ge
lijk voor de arbeiders nemen. Van
pleegd
zijn. Sensatiewekkende his
daar dat zij vertelde aan al wie
torietjes als deze komen natuurlijk
het maar gelooven wilde, dat nie
in
het kraam van onze meerder
mand voor zijn ideeën zou uitge
hcid
te pas daar hun politieke ar
sloten worden.
gumenten
van zcer minderwaar
De oppositie heeft <lat schijn
dig
gehalte
zijn. Gunnen we hcn
heilig gedoe aangeklaagd en heeft
dus dat pleiziertje als troost.
openlijk verklaard dat wijl de
Wat is er nu van aan van heel
meerderhcid de bewijsgronden der
deze
historie?
oppositie niet de minste had weer
We
kennen de werkwijze van
legd, zij voort zou gaan met haar
onze
meerderheidsmannen
of lie
oppositioneele bedrijvigheid zoo
ver van hun kopstukken. We we
wel binnen als buiten de partij.
ten dat ze van hun eerste verval
De stemming gaf 34 voor de re
sching
niet gebarsfen zijn. De dis
solutie van de oppositie tegen 74
kussie
hier
en in de Russische Par
voor die van de meerderheid. 'Ter
tij
heeft
bewezen
boe zij bedrog en
konferentie waren 33 afgevaardig
leugen'
om
de
positie
van hun te
den voor de oppositie en 75 voor
genstanders in een valsch daglicht
de meerderheid gekomen. Wanneer
te plaatsen weten te hanteeren.
men bedenkt met welke sluiksche
Wij
hebben doodeenvoudig wil
middelen deze laatste in haar strijd
len
verhinderen
dat zij deze
tegen de oppositie te werk ging,
methode
zouden
toepassen op
hoe leugen en laster er schering
de geschiedenis van de Kommunis.
en inslag waren, dan mag <lat re
tische Partij die de oppositie zoo4
sultaat als een ware sukses voor
wel
als de rnecrderheid heeft hel
de minderheid betiteld worden.
pen
opbouwen.
We zullen niet ge
De rede van den vertegenwoor
heel
en
al
kunnen
beletten dat zij
diger van de Kommunistische In
onze
positie
in
het
verleden ver
ternationale, hoe behendig ook,
draaien.
De
dokumenten
die wij
heeft haar doel gemist. Het kon
ook niet anders; de berichten die weggenomen hebben zullen ons
ons dagelijks van uit Sowjet-Rus ten minste in staat stellen om de
land toekomen zijn het bewijs dat al te grove verdraaiingen weer
de neo-kapitalistische elementen recht te helpen. De partijkaarten
en zegels werden per vergissing
aan de diktatuur van het proleta
weggenomen, de partij heeft zé
riaat tornen en dat tegen hen met
sindsdien
weer in haar bezit ge
de
grootste
onverbiddelijkheid
kregen.
We
hebben ook en
client opgetreden te worden. Tegen
kele
technische
middelen meege
zulke feiten moet de slimst opge
nomen
die
ons
zullen
dicnen om
bouwde argurnentatie als een kaar
de
kommunistische
werking
alhier
tenhuis in elkander storten.
verder voort te zetten. Voor wat
DE PROLOOG
betreft de rekeningen der partij,
DER UITSLUITINGEN
daarvoor benoemde ons Landelijk
Onmiddellijk na de sternming Komiteit reeds een kommissie die
voor taak heeft ze na te zien. De
over de richtlijnen werd een
kassaldo zal dienen om de kosten
kommissie samengesteld <lat voor
doel had « waarborgen van de op te dekken van de werking der op
positie af te dwingen voor de na positie. Zoo staan dus de zaken
De meerderheid kan misschien nog
leving der discipline ».
een tijdje vogrtgaan de arbeiders
De meerderheid had reeds van te
tegen
ons op te zweepen. We
voren een lijstje van kandidaten
klaargemaakt en ook een lijstje nemen de volle verantwoordelijk
heid van onze daden en we zijn
van diegenen onder de oppositio
overtuigd
<lat de arbeiders die de
neelen die voor. de kommissie
overwinning
van het kommunisme
moesten versehijnen.
Eenparig
willen,
ons
gedrag zullen goed
werd door de oppositie besloten
keuren.
niet voor de kommissie te verschij
nen en daarop werd de plenaire IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlllll/llllllllllllllllfülll
vergadering der konferentie voor
den cersten dag gesloten.
+

GENT

DE MANEUVERS VAN DE MEERDERHEID WORDEN DUIDELIJLLJK ER

's Maandagsmorgens bracht de
kommissie verslag uit over haar
w.erkzaamhedcn. Als besluit legde
zij een resolutie voor waarbij de
kameradcn
Van
Overstraeten,
Hennaut, Lesoil, Lootens, Cloos
terman en Polk voor een tijdperk
van minstens ( ! ) zcs maanden ge
schorst werden. Daarbij werd Van
Overstraeten gelast ontslag te ne
men als kamcrlid.
De oppositie legde een geschre
ven verklaring af die men elders in
dit blad zal kunnen lezen en waar-

GROOTE TEGENSPREKELIJKE
MEETING
Op Zaterdag 31 Maart, om 7 u. 30,
openbare en tegensprekelijke meeting
in het «Arbeidershuis», Noorderkaai,52.
Onderwerp: De Oppositiegroep der
B.K.P. en de K.I.
Sprekers:
W. VAN OVERSTRAETEN
VAN DOOREN en MELCKEBEKE
Debat gewenscht!
Arbeiders, in massa naar onze meeting. Het is beslist uoodzakelijk dat gij
op de hoogte wordt gesteld van de
nieuwe toestanden, waarin de revoJu.
tionaire arbeiders van dit land komen
te staan.
Het Bestuur
der Gentsche Oppositie-groep.
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DE STAKING DER
ANTWERPSCHE
SCHEEPSHERSTELLERS
De strij d welke bij het verschij
nen van dit blad reeds in de 3de
week is, vindt vooral zijn oor
sprong in het niet naleven, langs
patroonszijde, van het kollektief
kontrakt, aangegaan tusschen de
C.M.B., afd. Antwerpen eener
zijds, en de Federation of Ship
repairers andcrzij ds. In bewust
kontrakt was er tusschen de we
derzij dsche partij en overeengeko
men dat er slechts bij dringende
gevallcn zou overgewerkt mogen
worden, en dat de betrokken werk
lieden, de boven de 48 gewerkte
uren, die zelfde week of uiterst in
den loop der volgende wèek, zou
den verzuirnen. Daar is langs pa
troonszij de nooit gevolg aan gege
ven, met het gevolg, dat er arbei
ders waren, die 6o à 7o, zelfs tot
120 uren op ééne week maakten,
en er andere arbeiders werkloos op
straat stonden. Dit was natuurlijk
een wapen in handen der _bazen,
0111 de bewuste arbeiders te ver
plichten ook overuren te maken,
ofwel de str_aat op, daar er toch
genoeg plaatsvervangers te vinden
waren. Dit heeft voor gevolg gehad dat er meermaals verwijten
geslingerd werden van hen die re
gelmatig zonder werk waren, naar
de anderen die meer begunstigd
waren. Nadat er een paar maal
klacbten geuit waren, werd door
het <lagelijksch bestuur, in samen
werking met de délégués, besloten
naar middelen uit te zien om daar
paal en perk aan te stellen. Het is
dan na verschillende gedacbten
wisselingen dat er na eene stem
ming besloten werd het kollektief
koitrakt waar wij niets aan had
den, vermits het niet werd nage
leefd, op te zeggen. Daarbij kwam
een eisch voor loonverhooging en
een vast aanwervingsbureel waar
alle scheepshcrstellers zouden aan
genomen worden.
Nadat het kontrakt dan per
brief den 12 November Il. werd
opgezegd, stonden we dus ingevol
ge een paragraaf van bedoeld kon
trakt, een maand na opzeg ervan,
vrij, en werd er besloten dat tot
de doorvocring van onze eischen
zou vergegaan worden zoodra de
gelegen heid ons gunstig was. Die
gelegenheid heeft zich dan ook
voorgedaan en nadat door de uit
dagcnde houding van Béliard
Chrigton de reeds opgezweepte gemoederen
werden aangevallen,
brak de staking onder de hranders
van hoogergenoemdc firma uit en
werd gevolgd door alle scheeps
herstellers der schepen, die in de
clroge dokken lagen, zoodat de
strijd voor wat betreft degene wel
ke buiten uit werken, 2 dagen la
ter algemeen was. Door het be
stuur in samenwerking met het ak
tiekomiteit werd die beweging uit
gebreid tot het werkhuispersoneel
en we staan nu, buiten enkele inch
viduen, allernaal in strijd. Niette
genstaande hebben de patroons ge
meend dat ze tgch den hun toege
worpen handschoen moesten opra
pen en besloten met de hun trouw
gebleven elementcn hun werk
voort te zctten. Maar ze hadden
niet gerèkend <lat cr nog solidari
teit tusschcn de arbeiclcrs is, en
dat de kamcraden dokwerkers wei
gerden die schepen te lossen of te
laden waar strijdbrekers aan 't
werk waren. Dit heeft voor gevolg
gehad c1at de beestjes van boord
zijn gevlogen, en dat er op geen
enkel schip nog herstellingen ge
beuren. De geest onder de stakers
is dan ook optimistisch en wij

ln den A, D. B,
Een welgelukte
manifestatie
voor het bondsgebouw
De ,oppositie-mannen van den
A.D.B. hadden voor Woensdag 21
Maart de diamantbewerkers opge
roepen voor het bondsgebouw in
gevo1ge eene afspraak van de vo
rige week, te komen vernemen hoe
ver het stond met hun aanvraag
bij het Bestuur neergelegd om
eene ledenvergadering te houden
met dagorde : de loonbeweging.

i

Een duizendtal bondleden ver
drongen zich voor het bondsge
bouw toen Aerts, bondsraadslid,
den vensterriggel van het bonds
gebouw beklom 0111 aan de leden
beknopt den gang van zaken uit
een te zetten. Onder alle oogpun
ten werd door hem een scherpe kri
tiek uitgebracht op het beleid van
den Bond dat door allen beaamd
werd. Het Bondsraadslid Blinde
man nam ook het woord en zei dat
hij de opmakerij van onzen Voor
zitter tegenover sommige bondsle
den beslist rnoest afkeuren. Dat hij
het nochtans noodig achtte dat er
met de juweliers samengewerkt
werd om bet klandestinisme te
kunnen bekrernpen en eene loons
verhooging internationaal zich on
tegenzeggelijk opdrong. Nadat
Aerts nog een paar woordén tot
de leden had gericht ging bij over
tot het aflezen van eene protest
motie aan het Bestuur gericht, die
met algemeene sternmen min twee
werd aangenomen.
Vooraleer naar boven te gaan
werd beroep gedaan op de leden
om de werking der oppositie gelde
lijk bij te springen en gingen een
pàar leden der oppositie over tot
de omhaling.
Bovengekomen werd er gezocht
naar den Voorzitter Louis Van
Berkelaer om hem de protest-mo
tie te overhandigen; rnaar hij die
gewoon is de leden voor praatjes
makers uit te maken, bleef onvind
baar. Bij Jan Bartels gekomcn
werd door Aerts bet gebrek aan
moed van den voorzitter verweten
en de motie neergelegd.
De 5o-tal sterke delegatie kon
niet nalaten onder sèherpe be
woordingen aan het adres van
Bartels aan hare vcrontwaardiging
lucht te geven.
Beneden gekomen sprak makker
Aerts de leden nogrnaals toe
over verschillende organisatorische
kwesties en stelde voor om over te
gaan tot het benoemen van een
aktie-komiteit waarop een vijftig
tal diarnantbewerkers zich aanbo
den.
Na met de kameraden van het
aktie-komiteit de plaats van hun
ne eerste bijeenkomst besproken te
hebben, gingen de kameraden uit
een met' de gedachte den strijd
voort te zetten èn tegen de juwe
liers èn tegen hnnne helpers het
Dag. Bestuur van den A.D.B.
EEN OOGGETUIGE.
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voorzicn dan ook dat, dank zij de
solidariteit der kameraden trans
portarbeiders, de strijd niet lang
zal duren en een algeheele over
winning zal brengen aan de arbei
ders.
Daarom dus, kameraden van den
bassijn, hoog de harten, en gaat
voort, hand in hand met alle ka
rneraden van het transportbedrijf,
en de zege is aan ons.
PROLA.
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Op de Landelijke Konferentie der K. P.

De verklaringen door de oppositie afgelegd
•

In

antvoord op het verslag van
de bijzondere kommissie die op de
N ationalc ]{ onferenlie werd be=
nocmd, legde de oppositie de volgcnde verklaringen af
***
GEEN KAPITULATIE

t

I. - De konklusies der Resolutie
van het Plenum van het U-itvoerend
Komiteit der Kommunistische Inter
nationale geven aan dat « de deelname
aan de Trotskistische oppositie, de so
lidariteit met haar begrippen, onver
eenigbaar zijn met de tegenwoordig
heid in de rangen der Kommunistische
Internationale».
De Resolutie voegt erbij dat de «kom
munistische partijen een verbitterden
strijd moeten voeren om de Trotsk.isti
sche groepe_n te likwideeren, en voor
al tegen hun leiders, maar terzelfder
tijd '1J0eten zij den ideologischen
strijd voeren 0111 de nog aarzelende ar
beiders, maar die nog niet met de
oppositie gebroken hebben, te winnen».
Aldus, herhaalt deze resolutie letter
lijk de beslissingen van het XVe Kon
gres van onze Russische Partij.
Deze resolutie lanceert dus niet al
leen het verbod tegen de inzichten der
oppositie. Het E.K. der K.I. stelt zich
niet tevreden, gedurende een bepaalde
periode, de diskussie met de oppositie
uit te stellen, en haar uitdruk.kelijk
een strikte gehoorzaamheid aan de dis
cipline, gedurende deze periode, voor
de uitvoering der genomen beslissin
gen te gelasten. Zij stelt de oppositie
voor de keus tusschen de uitsluiting
en den politeken zelfmoord.
Men tracht aldus, door een lomp
maneuver, te ontsnappen aan de open
lijke bekentenis Yan 't willen der meest
dui<lelijk vastgestelde breuk.
II. - De oppositie verwerpt, zonder
de minste aarzeling, het voorstel van
politieken zelfmoord dat het E.K. haar
doet.
Zij beschouwt dat de verloochening
van haar positie, in de huidige histo
rische voorwaarden, gezien de stelsel
matige steun die aan de praktijk van
het opportunisme, bedekt met revolu
tionaire phrasen, gegeven wordt in de
Internationale, een onzegbare misdaad
is ten opzichte voorhoede.
Alleen de schaamtelooze verdraaiing
en de gewetenlooze laster, hebben de
meerderheid toegelaten de thesissen
der·oppositie met het nieuw-mensjevis
me, het sociaal-fascisme te vereenzel
vigen. In werkelijkheid richten deze
thesissen zich tegen de neigingen naar
rechts der R.K.P. en der K.I. Zij be
oogen een strijd zonder corn promis
voor het handhaven van de Lenisti
sche lijn.
VOOR DE TERUGOPNAME
DER BANNELINGEN
III. - De oppositie der B.K.P. soli
dariseert zich geheel en al met de op
roep welke de geëieporteerden der R.K.
P. tot de Internationale richtten, en
waarvan wij de volgende passages ver
melden:
« De voorbereiding van het XVe
Kongres der Partij, bijeengeroepen na
een tusschenruimte van twee jaar, in
tegenstrijdigheid met de statuten der
partij, was op zichzelf een duidelijke
en ernstige manifestatie van
de
groeiende dwang van het apparaat,
zich meer en meer steunende op de
onderdrukkingsmaatregelen. Van zijn
kant, heeft het XVe Kongres zon
der beraadslaging en de debten over
rompelend, een resolutie agenomen
volgens dewelke het Kongres vvortaan
alle twee jaren bijeen zal k men.
» In 't land van de palets:h
diktatuur waarvan de Kom a 'r,stuscle
Partij de uitdrukking is, :« 'en het,
tien jaar na de October-: ·vntie, dat
't noodig was aan de partij haar ele
mentaire recht te ontnemen mnstens
eens per jaar de aktiviteit van ha:,r or
ganen en voor alles van haar Centraal
Komiteit te kontroleern.
» In de meest ongunstige omstn1digheden geschapen door den burger
oorlog en den hongersnood, kwam het
Kongres somtijds tweemaal. per jaar
bijeen, maar nooit minder dan één
keer per jaar. Toen beraadslaagde en
beslistte de Partij werkelijk over alle
kwesties, terwijl zij nooit ophield mees
ter over haar lot te zijn.
» Welke machten dwingen dan nu
om het Kongres als een slechte nood
zakelijkheid te beschowen, welk men
tot het minimum tracht terug te bren-

gen? Deze machten zijn niet die van
het proletariaat. Zij zijn het resultaat
van een vreemde onderdrukking, uit
•geoefend op haar voorhoede. Deze
drukking heeft geleid tot de uitsluiting
van de oppositie en tot de deportatie
vau oude bolsjewistische militanten
naar Siberie en andere afgelegen lan
den.
»Wij stooten de beschuldiging van ons
ons af te streven naar de sticbting
nieuwe partij. Wij zeggen vooruit dat
de elementen van een tweede partij
in werkelijkheid buiten 't weten om
van de massa der partij, en voor alles
buiten weten van hun proletarische
kern vergaderen op het trefpunt waar
gedegenereerde elementen van 't appa
raat der Partij en van der Staat en nieu
we eigenaars zich ontmoeten. De ergste
vertegenwoordigers van de bureaukra
tie, wel of niet voorzien van de kaart
der partij, die absoluut niets gemeen
hebben met de internationale proleta
rische revolutie, groepeeren zich steeds
meer, al dus steunpunten scbeppende
voor een tweedc partij die zich begint
af te teekenen en die in den loop harer
ontwikkeling de linkervlengel der
thermidorische krachten kan worden.
» De beschuldiging volgens dewelke
wij de verdedigers van de historische
lijn van het bolsjevisme, er naar zou
den schreven een tweede partij te
stichten, dient in werkelijkheid onbe
wust om het diepe geheime werk der
historische aan het prole1.ariaat vijandi
ge krachten te bedekken. 'Tegenover
deze ontwikkeling, waarschuwen wij
de K.I.; vroeg of laat zal een dag ko
men waarop deze ontwikkeling voor
alleu duidelijk zal zijn, maar iedere
verloren dag brengt ontegensprekelijk
het succes van den tegenstand in ge
vaar.
» Onze deportatie, soldaten van de
October-revolutie, en wapenbroeders
van Lenin, is de duidelijkste uitdruk
king van de veranderingen die in 't
land hebben plaats gehad, wat de klas
sen-overeenkomsten betreft, ook de
duidelijkste uitdrukking van het af
glijden van de leiding naar het oppor
tunisme. Wij blijven er niet minder
van overtuigd dat de grondslag van
de macht der Sovjets altijd samenge
steld is door het proletariaat Het is
nog gansch mogelijk het systeem van
de proletarische diktatuur in zijn even
wicht te herstellen, te konsolideeren,
door de gedragslijn radikaal te wijzi
gen, door de fouten te herstellen, door
diepgaande hervormingen aan te wen
den, zonder nieuwe revolutionaire be
roeringen. Deze mogelijkheid zal wer
kelijkheid worden, indien de K.I. ener
giek tusschenkomt. Wij doen beroep
op al de kommunistische partijen zoo
wel als op het wereldkongres, terwijl
wij dringend vragen om al de kwes
ties in 't volle licht te onderzoeken
en met de geheele deelname van de
massa's der partij. Op dit oogenblik
weerklinkt het Testament van Lenin
meer dan ooit als een profetie. Nie
mand weet hoeveel tijd de historische
loop der gebeurtenissen ons nog laat
om de begane fouten te verbeteren.
Wij onderwerpen ons aan de macht,
we verlaten onze fnncties in de Partij
en in de Sovjets voor een zinnelooze
en doelloozc verbanning.l\1aar wij twij
felen er niet alleen geen oogenblik aa11
dat de Partij elk van ons nog zal noo
dig hebben, maar ook niet dat op 't
uur der nakende gevechten, ieder van
ons zijn plaats in de rangen der Partij
weer zal innemen.
» Wij vragen aan het VIe Kongres
van de K.I. ons weer in de partij
terug aan te nemen. »
IV. - Terwijl zij van de oppositie
haar zelfvernietiging eischt, kondigt
het E.K. van de K.I. tegen haar een
verdubbelde aanval aan.
Voor deze aanval en voor de taktiek
. van verspreiding, verklaart de oppo
sitie van de B.K.P. openlijk en zonder
eenige dubbelzinnigheid de wapens niet
te kunnen neerleggen.
Gegeven zijnde dat de vernietiging
der oppositie de KI, ten prooi laat
aan de rechtsche elementen welke 't
meest vijandig staan tegenover 't Le
ninisme, verborgen onder het masker
van formalistisch loyalisme en burean
kratie, meent zij op deze aanval te
moeten antwoorden en al haar energie
te moeten gebruiken 0111 haar af te
slaan.
Iaar de meerderheid der partij,
daarin geholpen door de vertegenwoor
digers der K.I., reeds v6r de Natio
nale Konferentie, van alle middelen
gebruik heeft gemaakt om het gezichts
punt der oppositie te vervalschen, en

dat in de laatste dagen de meerder
heid zelf zoo ver ging haar stem te
versmoren, verklaart de oppositie zich
besloten aile noodige schikkingen te
nemen om te beletten dat haar stel
lingen vervalscht en diskrediet zou
den gebracht worden.
DE AARD VAN DE KRITIEK DER
AFGEVAARDIGDE VAN DE K.I.
V. - \Vij meenen <lat het E.K. der
K.I. door de kritiek van de inwendige
toestand van de B.K.P. aan de diskus
sie op de R.K.P. te binden, zich voor
alles bekommerd heeft, de leden van
de oppositie, zonder de minste aan
dacht over het ware karakter der te
genwoordige stellingen, in de oogen
der partij verdacht te maken.
De leden van het P.B. tot de oppo
sitie behoorende hebben een eerste ant
woord gegeven op den brief van de
K.I. van 18 Januari. De vier meerder
heidsleden van het U.B. hebben op
hun beurt cen ontwerp van antwoord
dâar tegen gesteld.
Maar terwijl de meerderheid ver
klaarde, de ideologische opklaring der
partij te willen, haar werkelijke ver
sterking door eeu ernstige outleding
van de inwenclige toestand, alsook van
de tegenwoordige politieke voorwaar
den in ons land, toont dat ontwerp in
werkelijkheid niets anders dan de
kommer deze ontleding te vern1ijden.
Sindsdien heeft het P.B. besloten de
redevoering uitgesproken op het C.K.
van 29 Janari 1928 door den vertegen
woordiger van het U .B. der K.I. te
doen drnkken en er de partij van in
kennis te stellen.
In schijn hadden de leden der meer
derheid deze vergadering van het C.K.
gevraagd, om de oogenblikkelijke ar
beid in de partij, in verband met de
politieke toestand van het land te
onderzoeken, in 't bijzonder voor dat
wat hetreft de loonstrijd en de mili
taire kwestie.
In werkelijkheid was de organisatie
van die arbeider minste hun zor
gen. In hun tusschenkomst was er
zelfs geen sprake van. Zij maakten al
leen gebruik van deze zitting, om te
trachten een slag toe te brengen aan
de leidende elementen der oppositie.
De vertegenwoordiger van de Kom
munistische Internationale, teneinde
de geimproviseerde en gemakkelijke
formule van het «mengsel van het sek
tarisme en opportunisme» te omlijsten,
door dewelke men tracht de oppositie
te kenschetsen, was er in gelukt eeni
ge zwakheden en dwalingen in de do
kumenten der Partij, door Van Over
straeten opgesteld, te ontdekken, maar
in de meeste gevallen ( dit is vooral
het geval voor wat betreft de thesis
sen op de militaire kwestie) waren de
ze dokun1enten door heel het Centraal
Komiteit onderschreven geworden.
Niemand denkt er aan die zwakhe
den en dwalingeu te loochenen, maar
ze worden Lespottelijk overdreven, en
door dit feit verliest de kritiek alle
werkelijke waarde voor de opbouw van
de partij op haar eigen politiek.
De kritiek van den vertegenwoor
diger der K.I. der ordewoorden der
partij in zake de Vlaamsche bewe
ging, is een bewijs van de kampanje
van verdachhnaking die onze meerder
heidsmenschen voeren tegcn de oppo
sitionneelen.
De vertegenwoordiger van de K.I.
beroept zich op het verslag voorge
steld in November 1927, dat « zich ge
heel en al plaatst op het terrein van
een zuiver en gewoon Vlaamsch na
tionalisme». Hij verwijt aan het ver
slag van ais doel in de Vlaamsche
beweging, de gewapende opstand te
stelleu, voor de schepping van een
niewe onafhankelijke Staat, zonder
zich te bekommeren over de kwestie
van het verband van deze gewapende
opstand met een andere, die van het
proletariaat ».
De vertegenwoordiger der K. I.
veinst niets te weten van al de vroe
gere aktie der partij in de Vlaamsche
beweging, sinds jaren gevoerd en die
haar reeds de sympathie gebracht heb
ben van de revolutionaire elementen:
die zich in de rangen van het Vlaam
sche nationalisme bevinden.
Hij gaat systematisch de pogingen
door ons Vlaamsch blad gedaan, om
de positie van de kommunisten in de
nationalistische beweging,
juist
te
omschrijven stilzwijgend voorbij.
Het is valsch te zeggen dat de pari!
onzijdig bleef. Onze Vlaamsche sekties
en ons Vlaamsch blad hebben vastbe
raden den strijd gevoerd voor amnes.
tie. Zeker er zijn fonten begaan, maar

het is nietig de verantwoordelijkheicl
ervan op de oppositionneelen te schut
ven. De waarheid is dat de oppositio
neelen steeds hebben moeten vechten
opdat in de partij een oplossing aan
het Vlaamsch vraagstuk zon gevonden
hebben.
Zoowel de vier meerderheidsmen
schen in hun ontwerp, als de vertegen
woordiger van de ICI. maken gebruik
van eer lompe demagogische handel.
wijze, door te trachten te doen geloo
ven dat de oppositie de bazis van de
prtij verantwoordehjk wii stellen vocr
die zwakheden.
De documenten der partij in' den
loop van deze twee, drie laatste jaren
geschreven weerleggen deze beschuldi
ging zoo dat het niet noodig is er nog
verder op in te gaan.
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HET OPPORTUNISME IN DE RANGEN VAN DE K.I.
VI.
Het is geen mengsel van sek
tarisme en opportumsme dot de zwa'
heden der partij veroorzaakten. He
is onder de dekmantel van een lawaaie
rige en revolntionaire phraseologie,
een mengsel in de praktijk van onge
duldige verwaandheid en het niet be
grijpen een werk van langen adem te
volvoeren, teneinde het vertrouwen .der
massa te veroveren door een verlichte
en een leidende deelneming, die zijn
zwakheden maken.
De K. I. door het opportunistische
ongeduld aan te moedigen, door de
bluf aan te wakkeren, onderhoudt de
ze zwakheid. Zij leidt naar de gemak
kelijke belofte der uitvoering van al
de taken van al de ondernemingen,
zonder zich te bekommeren in welke
mate deze beloften overeenstemmen
met de mogelijkheden en de werke
lijke bekwaamheden.
Aldus ontwikkelt zich de strekking
om de werkelijke aktiviteit door de
phrase te vervangen en belet in wer
kelijkheid de groei van de partij.
Van den anderen kant lat de niet
herkenning der groote fouten van de
leiding der l{.I., gemakkelijk de ver
rechtvaardiging toe van de meest ge
vaarlijke fouten der !eiders van rechts
die deelnemen aan de leiding der af
deelingen van de K.I. Wij hebben het
getoond voor dat wat België betreft•
in ons antwoord op den brief van de
K.I. van 18 Januari. De poging, de
zoogenaamde
Belgische trotskisten,
door hun « mengsel van opportunisme
en sektarisme » verantwoordelijk te
stellen voor de zwakheden der partij,
is alzoo tevergeefsch.
Zeker de leden der oppositie heb
ben eene groote verantwoordelijkheid
in de huidige toestand van de partij,
maar deze verantwoordelijkheid berust
voroal op de aarzeling en de onmacht
die zij gedurende een zekere periode
getbnd hebben, de partij te waarschu
wen tegen de opportunistische zwak
heden, aangemoedigd door de praktijk
der K.I.
DE TOESTAND IN BELGIE
:VII. - De huidige politieke toe
stand in België is gekenschetst door
een doffe ontevredenheid der uitge
bite klassen tengevolge van de finan
ciecle stabilisatiepolitiek, het kapita
listisch offensief tegen de arbeidsvoor
waarden, der industrieele en adminis
tratieve rationalisatiemaatregelen en
der militaire reorganisatieplannen, inesteld door de burgerij in voornitzicht
van de voorbereiding tot den oorlog.
De burgerij vervolgt met vs«drift
de samentrekking van ha: kr+ lten.
De katholieke partij stelt zich een nau
were aanecnsluiting van al de krach
ten tot doel, vanaf haar fascistische
vleugel tot haar christen-demokrati
sche vleugel, blijk gevende van een
strekking tot cene strengere constitu
tie van een volleclige burgerhlok.
De geheele burgerij geeft openlijk
blijk van haar voornemen al de lasten
onder dewelke de arbeidersmassas ge
bukt gaan te handhaven en te ver
hoogen.
De sociaal-demokratie rekent er op
tegen de wetgevende verkiezingen ko
men de ontevredenheid der arbeidende
klasse te knnnen afdrijven door middel
van demagogische beloften en alzoo de
uitbarsting van een werkelijken strijd
der arbeiders tegen de plannen der
burgerij te verijdelen, en ook den
weerstand der arbeiders aan de fascis
tische aanvallen te verhinderen. Op het
ekonomisch terrein stelt zij gedwongen
door de ontevredene arheidersmassas
looneischen, doch zij doet niets om de
ze eischen te kunnen verwezenlijken.
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Zij zal tracbten haar voorbedachte
vijandigheid tegen iedere ernstige en
wezenlijke verbetering van den toe
stand der arbeidende klasse te verber
gen door de kwestie van de sociale ver
zekeringen en van de landpacht op het
voorplan te stellen en door in de vak
bonden een offensief op touw te zet
ten tegen de kommunisten en de re
volutiouaire arbeiders. In haar oogen
zijn deze kwesties slechts oumisbare
middelen aan de kapitalistische stabi
lisatie verbonden en die het toelaten
de arbeidende klasse over baar werke
lijk lot te hedriegen. Daarom leiden zij
de arbeiders om den tuin door
zoo
als in Engeland
de kwestie van den
nijverheidsvrede op te werpen.
In de militaire kwestie verbergt de
sociaal-demokratie achter haar kennis
geraas aangaande de 6 maanden, haar
volle en geheele verknochtheid aan het
burgerlijk systeem van militaire reor
ganisatie.
De linkervleugel van de sociaal-de
mokratie vervult op dit oogenblik, ter
wij I zij geheel haar « vriendschap » en
haar « sympathie » voor Sovjet Rusland
uitkraamt, een der meest noodlottige
rollen waarvan wij tot elken prijs het
ware karakter aan de arbeiders moeten
toonen. Zij tracht door haar linksche
phraseologie de overgang van de ar
beiders naar de K. P. tegen te houden.
Zij tracht te bewijzen dat deze niet
geroepen is in \Vestelijke Europa de
zelfde roi als in Rnusland te spelen. Zij
is er op uit op elke verzwakking van
de proletarische diktatuur in Sovjet
Rusland te spekuleeren om haar werk
van verwarring te voltooien. De refor
mistische leiding der groote syndikale
centrales, die deze ordewoorden hou<lt
van de Jeiding der B.W.P., en zich dik
wijls met deze laatste vereenzelvigt,
tracht met aile middelen de actieve te
genstand van de massa tegen het br
gerlijke offensief te beletten. Zij
neemt daardoor op dit oogenblik de
voornaamste post in het reaktionair
werk van de sociaal-demokratie. Precies
zooals de linksche politiek van de B.W.
P. door haar huidige houding de waar
devolste steun voor Vandervelde vormt
kan de linksche syndikale beweging,
onder de dekmantel van eenheidsfor
mules en betuigingen van sympathle
bij gelegenheid van toenaderingsreizen
met de syndikaten van Sovjet-Rusland
door een werkelijke passiviteit, de
meest solide steun zijn voor Mertens.
De massa's die hun drukking op de
ze leidende elementen uitoefenen kun
nen niet voor de partij gewonnen wor
ô.en, dan wanneer deze duidelijk baar
ordewoorden van eenheid toepast, ter
wijl zij zonder voorbehoud de houding
der leiders geheel ontmaskert, die
zullen trachten den arbeidersstrijd te
gente houden en te breken.
VOOR EEN WERKELLJKE
REVOLUTIONAIRE AKTIVITEIT
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VII.
In de situatie, kan de K.P.
slechts werkelijk haar kracbten schud
den en zich uit haar stagnatie opricb- J
ten, dan door het vereenigen van een,
juiste en zorgvuldige analyse van de
sociale krachten van het land met een
even geduldige ais ingespannen orga
nisatiewerk. Het opportunisme heeft
te lang bet dagelijksch werk van het
organiseeren eener massa-partij ver
ward met een oppervlakkige agitatie,
welke rechtstreeks naar het elektora
lisme en de pseudo-revolutionaire de
magogie leidt.
Na de ordewoorden in de ekonomi
sche en militaire kwesties, in de
Vlaamsche beweging, in de sociale ver
zekeringen, de boerenpacht te bebben
vastgesteld, moet de partij in de eer
ste plaats het volgende doen:
a) De verbetering van de ernstige
fouten die in het syndikale werk be
staan, moet met energie ondernomen
worden. De snelle verovering, door ko
mi teitsmaneuvers, bestuurderspostj es,
bestaat altijd. De ernstige toepassing
van onze eenheidstaktiek is niet meer
mogelijk dan indien wij bij elke gele
genheid, door de juistheid van onze
direktieven en onze toewijding, toonen
waardig te zijn aan het vertrouwen der
arbeiders. Dit laatste zullen wij
op
duurzame wijze
aan het hoofd van
onze organisaties dragen.
De « Chevaliers du Travail n moeten
beslist overgaan tot de uitvoering der
genomen beslissingen betrekkelijk de
eenheidsta ktiek.
b) Na een loutering en een voldoend
theoretische omschrijving moet het
verbindingswerk met de Vlaamscbe
beweging, die in een nieuwe belangrij
ke phase van haar ontwikkeling treedt,
verzekerd worden
.
c) Ter gelegenheid van de kwestie
van de boerenpacht, moet de partij een
eerste werk van toenadering der boe
renmassa's bewerkstelligen, door een
groote agitatie-kampanje.
d) Met betrekking tot de betrekke
lijke agitatie voor de reorganisatie van
het leger en het oorlogsgevaar, moet
de partij, rekening houdende met haar
mogelijkheden, de organisatie van
haar dagelijksch werk, zoowel onwettig

als wettig, tegen het bourgeois milita
risme ondernemen.
VIII
Zich op deze basis stellende,
zal de oppositie zich zoowel in haar
nationale als internationale strijd te
gen elke aanval op de principes van
de sameustelling der K.I. verzetten.
Zij roept al de uitgebuitenen op tot
eeu onverzoenlijken strijd voor de ver
dediging van Sovjet-Rusland, eerste
arbe1ders- en boeren-Staat der wereld,
terwijl zij een geheel juiste oppositie
wil maken tegen elke verzwakking der
krachten die haar in de daalhoven van
haar moeilijken weg moeten leiden.
Zij roept al de arbeiders en uitgebui
tenen van België op, de aktie der oppo
sitie te ondersteunen in den strijd voor
de zegepraal van het kommunisme

De ondergeteekende leden van het
Centraal Komiteit en afgevaardigden
vaststellend dat de resolutie van de
K.I., die aangenomen en verdedigd
wordt door de meerderheid van de Lan
delijke Konferentie, van de leden van
de oppositie in de B.K.P. het opgeven
van den strijd voor de verdediging
hunner gedachte eischt, dat dit hen
medeplichtig zou maken aan de fouten
en zwakheden der meerderheid, fou
ten die zij meenen te moeten aankla
gen en bestrijden;
Verklaren dat zij zich ten stelligste
tegen deze verzaking verzetten die zij
als en verraad van de belangen van de
werkende klasse aanzie;
Verklaren dat zij met alle politieke
middelen voor de verdediging hunner
gedachte zullen kampen.
GETEEKEND:
Aerts, H.; Beaudoux, H.; Bertrand;
1..., E.; Bourgeois, G.; Braem, P.;
Canon, L.; Cloosterman, N.; Daven
ne, J.; Delaere; Deschamps; Detiste,
].-B.; Dufoing; Dewaet, A.; Deweerdt,
F.; Dewolf, G.; Frenay; Gérard, M.;
Hennaut, A.; Henneax, Z.; Huet, J.;
Lefebvre; Legrand; Lesoil, L.; Loo
tens, M.; Mathieu, M.; Matthys, G;
Massart; Mussche, J.; Pasteel, G.; Pe
tit, O.; Pick; Plisnier, Ch.; P ... ; Polk,
L.; Renery; Saussez, H.; Schools;
Smets, L.; Sottiaux, P.; Triffet, A.;
Vandenheuvel, L.; Van Doren; Van
Hoegaerde; Van Melkebeke; Van
Overstraeten; Verfaille; Vittorio.
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Da IX zlttin ran het U. K.
der
Kommunistische Internationale
De IX zitting van het U. K.
van de K. I. heeft een groot deel
van haar werk aan het syndikaal
vraagstuk gewijd. Wij zullen op
de voornaamste deelcn van de
gestemde motie moeten terugko
men. Maar nu reeds moet gezegd
worden, dat zij slechts op cnkele
punten van de ontelbare beslissin
gen dezer laatste jaren terugkomt
en ze tracht te bevestigen. Ook
moet men zich afvragen of de
strijd van deze laatste jaren zoo
rijk aan ondervinding, geen les
sen meebrengt die de kommunis
ten beter leidèn kunnen in hun
syndikaal werk?
Het blijkt niet <lat Humbert
Droz, die over de syndikale kwes
tie verslag • uitbracht, zich die
vraag ernstig gesteld hceft.
De
kommunistische
partijen
hebben nochtans over hun syndi
kaal werk en de behaalde resulta
ten in het bijzonder niet te roemen.
In Duitschland zijn zij er op
lange na niet in gelukt, ondanks
de grofheid waarmee de sociaal
demokraten hun verraderspolitiek
toepassen, het verloren terrein van
dé jaren 23 en 24 terug in te ne
men. In Engeland konden de re
formistische leiders, ondanks hun
misdadige houding in de staking
van 26, bijna in alle vakken, het
overgroote deel der arbeiders terug
onder hun leiding brengen. Alleen
onder de mijnwerkers ontstond
een langdurigere sympathie voor
de kommunistische beweging.
In Frankrijk heeft de sektari
sche houding van de kommunisten
in de vakbeweging en van de lei
ding van de C.G.T.U. zelf, talrij-
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GENT
Het bestuur der Oppositie-groep
dat de Stalinisten welke in Gent de
Gent, brengt ter kennis van de leden,
minderheid zijn, Zondag laatst een zoo
gezegde algemeene vergadering hebben
belegd, waarop alleen enkele leden der
Oppositie waren uitgenoodigd. Dit was
natuurlijk met het inzicbt en de hoop
enkele « stemmen » te kunnen win
nen.
Op die vergadering werd ook ver
klaard dat de Oppositie in Ilelgië niet
verplicht werd ideologisch te ontwa
penen.
e waarschuwen onze kameraden.
De rede van den afgevaardigde der
K.I welke in «Le Drapeau Rouge »
van Zondag Il. verscheen, is duidelijk
en eischt formeel dat door elke opposi
tionneel ideologisch zou ontv:apend
worden. Hij verklaart terzelfdertijd
dat het overeenigbaar is lid te zijn der
K.I en de ideologie der oppositie aan
te kleven.
Wat wil dat zeggen?
Afstand van ons gedachten of buiten !
Weln, we ontwapenen niet ideologisch, omdat we vast overtuigd zijn dat
wij werkelijk en ten voile het holsje
visme dienen en meestreven.
Dat is ons laatste woord.

ke arbeiders terug op den weg van
het revolutionaire syndikalisme
gehracht.
In Belgi& zijn de kommunisten
er op lange na nog niet in gelukt
bij een aanzienlijk deel der arbei
dende klasse de meening te ver
wekken dat zij werkelijk haar bes
tc en beproefde leiders zijn.
Echler, daar ligt juist de knoop.
Op dicn knoop beet zich de K. I.
menig tand stuk. Hoe komt het?
Onbetwijfelbaar staat het groot
ste deel der kommunisten tot hier
toe bij de georganiseerde arbeiders
niet geboekt, als een voorhoede,
die immer, in den dagelijkschen
arbeid, blijken geeft van onwan
kelbare volharding en onbedrieg
bare scherpzinnigheid. De kommu
nisten, in 't algemeen, zijn niet
gekend als een groep elementen,
die opschieten uit de diepten der
massa, die aan haar vastgegroeid
zijn, van kop tot teen, en door hun
werk, binnen in de vakbeveging,
in volle klaarte, tot haar leiding
opklimmen.
Veeleer wordt de kommunist
aanzien als een loensche manœu
vrier, die door vooze behendigheid
en slimme strikken, den arbeider
in zijn netten vangen wil. Een on
betrouwbaar diplomaat, met onbe
grijpbare revolutionaire praat, zoo
stellen vele arbeiders zich de kom
rnunisten voor.
Ongelukkiglijk konden vele op
portunisten, die slechts den naam
van kommunisten dragen, door
hun linksche kwakzalverij slechts
dergelijke meening verwekken.
Maar al te dikwijls beeldt zich een
lid van de Kommunistische Partij
in, dat hij bij de gratie van het
stalinisme, van zijn geboorte af,
voorbeschikt is 0111 de arbeiders
met den ncus te leiden, naar zijn
fantazie of droomerij.
Zoo is het echter niet. De kom
munist moet nooit vergeten dat,
zoo hij tracht de arbeiders in
den goeden weg te leiden, hij ook
immer en zonder ophouden in de
beweging te leeren en nog altij d te
leeren heeft. Hij mag nooit een
buitenstaander zijn, nooit als bui
tenstaander handelen. Aan de
kommunistische beweging zal hij
slechts kracht en diepe invloed ge
ven zoo hij met gansch zijn we
zen zelf aan zijn vakorganisatie
gehecht is en haar werkelijk zijn
krachten geeft.
Dit juist schijnt de diskussie
van de laatste zitting van het U.K.
van de K.I. nog niet te hebbcn
klaar gemaakt.
KEMPENAAR.

Naar we vernemen zou er een staking
iutgebroken zijn in een der fabrieken
van « Vooruit ». Manstaande week zul
len we de arbeiders daarover volledig
inlichten.

4
De Kommunist » is te verkrijgen:
Bij VAN DOOREN, Rooighemstraat,
96; « Arbeidershuis », Noorderkaai, 525
VAN MELKEBEKE, St-Pietersvrouw
straat, 83; Henri LAMOTE, Meule
steedschen steenweg, 470.
Bij bovengemelde makkers kan men
ook abonnenten aangeven.
***
Iedere Zondag voormiddag, in het
« Arbeidershuis », vergadering voor l et
perskomiteit. Kameraden die inlichtin
gen wenschen mede te deelen aan het
blad, moeten zich rechtstreeksch tot het
perskomiteit wenden.
«

,

ledere Vrijdagavond regeling van de
kolportage-tocht.
Kameraden, met meer moed dan ooit,
aan 't werk!

YPEREN
Voor betere looosvoorwaarden.
De loonen in Zid-Vlaanderen blijven
beneden het peil der levensduurte. Geschoolde arbeiders, z.a. schilders, tim
merlieden, metsers verdienen 3 fr. 50
tot 3 fr. 75 per unr. In de textiel-nij
verheid is het al even treurig gesteld.
De loonen zijn er ongeveer dazelfde.
We bestatigen dat de reformistische
vakbondleiders, uiet de minste kracht
inspanning doeu om van die wantoe
standeu te verhelpen. De christenen en
de onlangs gestichte Vlaamsche-Natio
nalistische vakbonden zwijgen even
goed en laten begaan.
Zullen de arbeiders langer zlke toe
standen dulden?
Wat gewordt er van den eisch van
50 fr. voor de geschoolde arbeiders? De
arbeiders in Zuid-Vlaanderen verdie
nen gemiddeld 4o t.h. minder. Zullen
de !eiders der reformisten het weer bij
eene doodgewone eisch laten zonder
strijd?
Het is reeds voldoende gebleken dat
de meeste ]eiders der vakbonden achter
nit wijkeu op het oogenblik dat cr
moet gestreden worden.
Daarom zeggen we tot onze kamera
den uit Zuid-Vlaanderen: zoo uw lei
ders uw belangen niet behoorlijk wil
len verdedigen, gooit ze over boord !
S.

Internationale Roodè Hulp
EECKEREN
Op Zondag 25 Maart, om 10 u. 30,
GROOTE VOLKSVERGADERING
bij Van Ballaer, l\Ioretuslei, 79, Eecke
ren.
Lore Krelis zal er speken over : Doel
en werking der Internationale Roode
Hulp; Over de internationale verdruk.
king; De Amnestiekwestie en de I.R.H.
Arbeiders en Vlaamscbe Nationalis
ten, allen daarheen !
WINTERSLAG
Op Zondag 25 Maart, om 11 uur voor,
middag, in de zaal « De Reisduif » ge
nucht Stalen,
GROOTE PROTESTMEETING
tegen de uitlevering onzer gevangen kameraden Fasekas en Gasperini.
Arbeiders, in massa naar de proest
meeting !
Het gaat om het leven van tee on
zer klassebroeders. Zoo Fasekas en Gas
perini uitgeleverd worden, gaan ze een
gewissen dood te gemoet 1
Zult ge dat toelaten? Neen !
Sprekers:
Jef De Meyer, in 't Vlaamsch en L.
Guyomard, in 't Fransch.
GENT
Verleden Zaterdag had te Gent een
meeting plaats ter gelegenbeid der 57"
verjaring der Kommune en het 5s-jarig
bestaan der I.R.H.
Er was een talrijke opkomst en de
niteenzetting der kameraden Vermey
len, De Meyer en Minnaert werden
met voile aandacht aanhoord.
De Meyer wees in het bijzonder op
het geval van twee vreemde arbeiders
welke op het punt staan uitgeleverd
te worden, namelijk onze kameraden
Fasekas en Gasperini.
Volgend motie werd voorgelezen en
met algemeene stemmen aangenomen:
« De Gentsche arbeiders vergaderd
in het Arbeidershuis, na de uiteenzet
ting te hebben gehoord over het ge
val Fasekas en Gasperini welke op de
zen oogenblik opgesloten zitten in de
gevangenis te Luik, teekenen kracht
dadig verzet aan tegen de gebeurlijke
iutlevering hunner twee gevangen klas
sebroeders en gaan over tot de dag
orde. »
Uitgever: W. VAN OVERSTRAETEN
Boomstraat, 6, Brussel.

