
gelegd word! en deze dus afzonderlijk o v tr  iedere 
steunaanvrage beslist.

Het P.B.  stelt l\ch op  het standpunt uiteengezet in 
het schrijven aan de afdeelingen van 19/12-’21.

17. ENSCHEDE.
De K.A.P.N. vermijdt zooveel moge!iik het in haar 

Partij verbond opnemen van een afzonderlijke jeugdor
ganisatie. Vanaf 16 jaar moeten de arbeiders in de 
Partij kunnen worden opgenomen. Wel moeten de 
Partij en haar afdeelingen hun allergrootste aandacht 
wijden aan het vormen van kindergroepen en (of) 
proletarische scholen.

H et P. B .  kan zich met de laatste alinea niet ver- 
eenigen.

F. S t a t u t e n .

18. AMSTERDAM.
Personen, die handelingen plegen, in strijd met het 

proletarisch klassebelang, ingaande tegen (ie algemeene 
beginselen van den proletarischen en communistischen 
strijd en tegen het belang van de K.A.P. kunnen geen 
lid zijn van de partij.

H et P. B .  ziet hierin een voorstel tot wijziging van 
art. 10 der statuten, doch meent, dat de artikelen 10 
cn 11 voldoende zijn.

19. UTRECHT.
Artikel 4 der statuten worde aldus geredigeerd: 

Een afdeeling moet bestaan uit minstens zes leden-
Toélichtinq:  Het is de afd. Utrecht gebleken, dat

besprekingen oiutreiit de bejangriike onderwerpen door 
gebrek aan opkomst, óf achterwege blijven óf beperkt 
blijven tot gedachtewisseling van twee personen.

20. ENSCHEDE.
De afdeelingen der K.A.P.N. dragen elke week één 

vijfde der contributie aan het H. B. af.
Het P. B .  verklaart zich hiertegen.

G. A lg e m e e n e  Zaken.
21. ENSCHEDE.
De partij geve na het Paaschcongres een manifest 

uit, waarin de conclusies der K. A. P. N. worden 
meegedeeld aar, cn eenvoudig toegelicht voor het 
Nederlandsche proletariaat.

22. HENGELO.
Vastgesteld worde in welke plaais het volgende 

congres zal worden gehouden.

23. HENGELO.
Aan afdeelingen met minder dan vijf leden, worden 

reis- en verblijfkosten vergoed, voor één afgevaardigde, 
zoodat die door grootere afdeelingen en P.B. worden 
gedragen.

H et P. B .  verklaart zich hiertegen.

C om m u nism e in Engeland.
Churchill, de oer-reactionair van Engeland, heeft ge

zegd, dat de strijd daar binnenkort zal uitgevochten 
moeten worden tusschen kapitalisme en Communisme. 
De man ziet de ideeën dan wel heel snel zich ont
wikkelen. Ons zusterorgaan „The Workers Dreadnought” 
heeft nog niet de overtuiging, dat de communistische 
idee al in de hoofden van vele arbeiders ingang heeft 
gevonden. Ziet hier hoe zij de Engelsche arbeiders 
toespreekt.

„Sommigen vertellen je, kameraad, dat je maar drie 
dingen te vragen h e b t :

le. als je werkloos ben t:  werk of uitkeering volgens 
vak vereenigings tarief.

2e. geen loonsverlaging.
3e. geen verlenging van arheidstiid.
Anderen vertellen je, kameraad, dat het communisme 

goed voor je is, maar dat je te dom bent om het ie 
begrijpen. Ze zeggen tegen o n s : „Je kunt niet over 
Karl M arx praten tegen de massa’s ” (een leelijke steek 
onder water tegen M arx is dat, die hem flink pijn zou 
doen, als hij nog leefde en dat kon hooren !) Daarom, 
zeggen ze, moet je al je aandacht geven op die drie 
eiscnen en dan zullen de communisten je wel naar 
het communisme voeren, als de tijd er rijp voor is.

Toch, kameraad, is iiei eersie, wat je te doen staat, 
beginnen je lf te denken. Als het voor de rechts-com- 
munisten goed is over communisme te praten,  dan is 
het voor jou goed het te begrijpen.  Praat nooit over 
dingen, die je niet begrijpt, k am eraad !

Als je het communisme bestudeerd hebt, zul je zien, 
dat je geen hoogere uitkeering van ’t armbestuur of 
een hooger loon van den baas noodig hebt, maar het 
gebruik van alles, hoe en wanneer je maar w i l t : het 
zij van een huis om in te wonen, een trein om in te 
reizen, een boek om te lezen, kleeren om te dragen, 
voedsel om te eten, of een avond in de schouwburg. 
D an zal je ook zien dat het doel niet is den werk
gever te beletten, dat hij je meer werk of langer ar

beidstijd oplegt, maar voorgoed met de bazen af te 
rekenen, en net aan degenen die het werk doen over 
te laten, om te beslissen hoe lang zij willen werken." 

Zijn alle Holiardsche arbeiders ook al zoover ?

Vrijgestelden tegenover Arbeiders.
in Ierland, bij Mailow, hadden arbeiders fabrieken 

bezet. Dit was gebeurd, omdat de fabrikanten hadden 
verklaard niet in staat te zijn hun arbeiders een loon 
te geven, waarvan ze als menschen zouden kunnen 
leven en hen dan maar liever 6 maanden op de keien 
zetten. De leiding der trade unions  weigerde onder
steuning te geven aan de uitgeslotenen en na gedurende 
12 dagen niets gebeurd te hebben, gingen de arbeiders 
in de fabrieken en maakten bekend daï zij deze voor 
eigen rekening zouden drijven. Het Leger der nieuwe 
lersche republiek verklaarde geen recht te hebben, om 
tusschenbeide te komen, als er geen schade en oproer 
werd gemaakt. Kort daarna echter kwam van het 
Hoofdkwartier bevel, de arbeiders uit de fabrieken te 
gooien. De piaatselijke commandant, die dit bevel ten 
uitvoer bracht, verklaarde aan den raad van Arbeiders, 
dat hun eigen vakbonzen een daartoe strekkend ver
zoek tot het Hoofdkwartier hadden gericht.

Leerzaam geval, kameraden. Het Nederlandsche en 
het internationale kapitalisme verklaart de laatste maan
den dag in dag uit, dat het aan de arbeiders hun loon 
(en beslist zeit, kameraden, of gij er als menschen  van 
kunt leven !) niet meer kan geven. Die loonen moeten  
lager worden. Gij moet nog meer als beesten  gaan 
ie ven. En meer en meer zal hei dan ook voorkomen, 
dat gij ue pruuuctie voor eigen rekening zult wiPen 
gaan drijven. M aar bedenkt dan, dat gij naast een 
aarzelende  openbare macht een vastberaden  gesalari- 
eeide tegenover u zult vinden. De openbare macht 
aarzelt nog wel eens : het zijn maar handlangers, domme 
werktuigen. Doch de vrijgestelden aarzelen n ie t ; zij 
zijn uit de arbeidersklasse opgekomen en kunnen sleehts 
hun pastje handhaven door onze koppen neer te trap
pen, door al onze pogingen tot zelf handelen neer te 
slaan. En daarbij bedienen zij zich graag van hun  
wapens, de kapitalistische w a p e n s : leger en politie.

Ziet slechts, kameraden, in ons eigen tand. In Rot
terdam w as vergadering der havenarbeiders belegd door 
den Modernen Bond. De zaa! w as gehuut i van arbei- 
dcröcenten. Teen  n a  arbeider« druk bezig waren 
hun eigen zaken te regelen, onder meer een stelletje 
burocraten van ’t podium schopten, verkiarei» deze heeren 
de verg. voor geëindigd, de arbeiders mogen 'midden 
in hun werk naar huis toegaan. Toen ze niet gauw 
genoeg gingen, vond de zaalverhuurder, dat die lui er 
dan maar uitgezet moesten worden en de politie kwam 
hun uit de zaal knuppelen, ’t W as natuurlijk maai' een 
misverstand: de arbeiders dachten, dat de zaal voor 
hen was, omdat die met hun geld betaald werd. De 
leiders zagen dat heel anders in, zij hadden gehuurd 
en beslisten wanneer de arbeiders naar moeder de 
vrouw moesten, Zoo ziet men aibeiders en vrijgestel
den, zijn twee, en nog wel twee die elkaar bij den 
dag minder gaan begrijpen en liefhebben.

M ededeelingen.
De gelden voor de krant komen lang met vlug en 

regelmatig genoeg binnen. Denk er om. dat onze druk
ker een rare is. Hij ziet n.l. graag op tijd z’n centen.

— o—

De nieuw gekozen secretaris van de afd. Enschede 
is J. de Vries, Kottendijk 51, Enschede.

— o—

In Verband met de behandeling der beschrijvings
brief voor ons congres en ’t indienen van amendemen
ten zal ’t volgende nummer van de krant één week 
later verschijnen, No. 10 komt daarom uit op 5 April 
aanstaande.

Amendementen op de Beschrijvingsbrief moeten 
u i t e r l i j k  28 Maart in het bezit van de algemeene 
secretaris zijn.

Kom m unistische Arbeiders Jeugdgroep (K . A .  J .) 
A ’dam.  —  Proefnummers van „De Baanbreker” No. 1 
zijn nog verkrijgbaar bij ue Administratie Vroiiksti. 
271s, A’dam.

De K .A  J .-groep  houdt om de 14 dagen cursusverg. 
in „Concordia” , Weesperplein. 7 Maart sprak Canne 
Meijer over „Historisch Materialisme” .

Dinsdag 21 M aart  half negen vindt een cursusverg. 
plaats met Luteraan, o v e r : „Individualisme en Kom- 
munisme” .

Ook voor de K.A.P.ers is dit onderwerp van groot 
belang.

Hengelo~ers, waar  blijf je?
Hengeio is het paradijs van Stork. En van vele 

textielbaronnen, M aar voor de arbeiders daar is hel 
nu juist geen paradijs. En toch, de opstandige geest, 
die er voor een jaar of tien heerschte, is zoek. Ontmoe
diging heeft de plaats ingenomen van de strijdlust.

Als je de menschen zoo spreekt, klagen ze over 
het groote aantal van de partijen. Ze worden er geen 
wijs meer uit. Ach, kameraden, we verderen je heele- 
rnaal niet op lid te worden van onze partij. W at wij 
willen, is, dat je leert inzien, dat de bevrijding der 
arbeiders alleen het werk der arbeiders zelf kan  zijn. 
Dat beteekent, dat je zelf  je lot in handen moet nemen. 
Dat je moet breken je door vak- en partijbonzen te 
laten leiden.

Richt voortaan je strijd op de verovering van de 
macht. Wees met minder niet tevreden. Organiseer je 
daarvoor in revolutionaire bedrijfsorganisaties.

O n d e r  het Zoeklicht.
L»e k r a c h t  ( o f  d e  k r a c h  ?) d e r  E n g e l s c h e  v a k b e w e g i n g

De Centrale Raad van Engelsche vakvereenigingen 
publiceert een manifest, waarin geconstateert wordt, 
dat de loonen van hun leden samen 286 miljoen por. .1 
per jaar zijn verlaagd. Ze omvatten 6 miljoen l e i ' a r  
zoodat de loon verlaging per hoofd gemiddeld f 11 .—  
per week bedraagt. ________

E e n  S o c i a l i s t  v o o r  v e r l e n g i n g  v a n  d e n  w . .  l i jd .

In de „Sozialistische Monatshefte” stelt Hugo Lin
demann in een opstel over de medewerking der arbei
dersklasse aan den economischen herbouw den eisch, 
dat de aiheidstijd verlengd zal worden. Lindemann ziet 
op het ooger.blik twee mogelijkheden: den arbeidstijd 
tijdelijk te verlengen om de productie te vergrooten, 
of de levensstanddaard aanpassen aan de verminderde 
productie. Hij beslist ten gunste van cie grootere 
arbeidsprestatie, die naar zijn meening slechts door 
verlenging var. den achturigen arbeidsdag kan worden 
verkregen. _______

L e v e  d e  s o l i d a r i t e i t .

De samenwerkende Iandarbeideisbonden hebber, den 
minister verzocht, verbetering te brengen in de steun
ver len ing  aan veenarbeiders. Aangcdrongen w erd op 
hoogere uitneenng voor volwassen inwonende kin«jc:cn, 
die thans 75 cents per week ontvangen. Gewenscht 
wordt een algemeen geldende steunregeling , zoodanig  
geregeld , dat aan georganiseerdt arbeiders hoogere 
uitkeering zal geschieden . en niet-georganisevrden  
m inder zullen ontvangen.

’t G e h a l t e  d e r  k o m m .  M a s s a - P a r t ( j e n .

. . . .  Hierbij mag men vooral niet de Soc. Dem 
geest van onze partij (de Fransche C.P.) buiten be
schouwing laten. W ant haar rechtsche tendenz is minder 
een personenkwestie, dan een zaak van algemeene 
geestesgesteldheid.

(Vaillant-Couturier in Int. Presse Korresp.) No. 42),

Uit Rusland.
Hieronder volgen eenige bepalingen, die van toe

passing zijn bij de bedrijven, die aan het Russische 
en ’t Internationale kapitaal in concessie gegeven 
worden.

1. Alle arbeidsvraagstukken op de in concessie 
gegeven onderneming moeten in een bijzonder collec
tief contract tusschen den concessionaris en den Rus
sischen centralen raad van arbeidersverenigingen 
worden geregeld.

2. De concessionaris heeft het recht overeenkomstig 
zijn behoefte personeel aan te stellen. Hij moet echter 
van ue aanstelling aan de arbeidersvereeniging mede- 
deeling doen. Ontslag kan slechts met inachtneming 
van een opzegg ngstermijn van twee weken plaats 
vinden, waarbij het loon twee weken vooruit moet 
worden betaald.

3. Conflicten, die tusschen concessionaris en arbei
ders ontstaan, worden door de plaatselijke arbitrage
commissie geregeld, waarin een gelijk aantal vertegen
woordigers van den concessionaris en van de arbeiders 
zitting heeft. Indien men niet tot overeenstemming komt, 
moeten de te behandelen kwesties aan een centrale 
arbitragecommissie worden voorgeiegd, waarin weder 
een gelijk aanial vertegenwoordigers en concessionaris
sen van de plaatselijke arbeidersvereeniging zitting 
hèeft. ‘)

4. De loonen der arbeiders op de geconcessioneerde 
ondernemingen mogen niet lager zijn dan het gemid
deld in overeenkomstige vakken in net buitenland 
betaalde loon, doch met inachtneming van de geringe 
productiviteit van den Russischen arbeider.

1). D a t  b e te e k e n t ,  dat  in d e  g e c o n c e s s i o n e e r d e  b edr ijv en  
niet  g e s t a a k t  m a g  w o r d e n .  Z o n d e r  e e n ig  w erk e lijk  v e r w e e r  
m o e t e n  d e  a r b e id e r s  z ic h  d o o r  d e  in tern a t io n a le  b o u r g e o i s ie  
la ten  u itz u ig e n .

Ie Jaargang. APRIL 1922, N o .  ÏO
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De v ierde  Internationale.
Het kapitalisme verkeert in een doodelijke crisis ai 

tracht het dit ook door allerlei conferenties van «knappe” 
mannen te bemantelen. Ondanks vredesverdragen, eco
nomische onderhandelingen, aaneensluitingen tot weder
opbouw, ondanks Washington, Cannes, Genua enz., 
ondanks de medewerking aan ’t herstel van ’t kapi
talisme door vakbonden en politieke partijen wordt 
het geld steeds meer waardeloos, gaat de ineenstorting 
voort. De ontzettende aanval, die de wéreldbourgeoisie 
heden met zooveel succes op de arbeidersklasse onder
neem«, brengt het proletariaat tot totale verarming. 
Slavernij voor de bourgeoisie naast lediggang van mil- 
lioenen werkers, naast lediggang van eenige duizenden 
geldverspillende slavenhouders. Verdere verruwing en 
ontaarding in de heele maatschappij.

Deze krisis eindigt óf met de proletarische revolutie 
of met volkomen vernieling van het productie-apparaat 
der geheele wereld. Marx drukt dit in „Het Kommu
nistisch Manifest uit met de woorden : Kommunisme 
of ondergang in de barbaarschheid.”

Het Proletariaat kan alleen ’t Kommunisme willen. 
Op wie kan het zich verlaten bij zijn strijd om de 

macht, bij zijn strijd om de dictatuur, oin de produc- 
tie-miuucicn en de slaat aan zich te trekken ?

Op niemand dan op zich zelve. Het proletariaat 
alleen en enkel en alleen op zichzelve aangewezen. 
Geen leider, geen bestuur, geen vakbond, geen partij, 
geen Internationale kan het voor hem doen. Z e l f  moet 
hij d<} bourgeoisie verslaan, ’t Gewapende proletariaat 
moet zelf de bedrijvenonteigenen , de bourgeois-staats-
m acht vcr-ïlazn.

Deze ontzettende waarheid heeft üe arOeici:-.<aa»e 
nog niet begrepen. De 2e, 2 y2e en 3e Intern« *nile, 
mitägaders de vakbonden plaatsen zich op den bodem 
van «het herstel van het kapitalisme; zij het dar. ook 
onder de mogelijk gunstigste voorwaarden voor de 
arbeidersklasse.

Het zal ze niet lukken.
Van opbouw is geen sprake meer. K o m n r i s n i s m e  

o f  b a rb a a rsch h e id .
In verschillende landen hebben zich meer of minder 

groote kernen van revolutionaire proletariërs gevormd, 
die dit alternatief (een keuze tusschen twee dingen) 
doorzien. Het is in dezen tijd van ’t grootste gewicht 
deze kernen internationaal samen te vatten, om tegen
over het opbouwfront van Lloyd George tot Lenin ’t 
front van de proletarische revolutie te stellen. Interna
tionaal georgairseerde „opbouw" beteekent internatio
naal georganiseerde verslaving van t proletariaat en 
dit eischt een internationaal front voor de revolutie.

Zwaar en grootsch is de taak. Het proletariaat zal 
iedere band met de bourgeoisie moeten breken. Haar 
parlementaire methoden in staat en maatschappij zal 
zij ontmaskeren. Haar vakvereenigingen zal zij vernie
tigen. Door zijn bedrijfsorganisaties zal de arbeiders
klasse de grondslag leggen voor het radenstelsel, waar
mee zij naar dictatuur zal handhaven.

Moge de poging, die dezer dagen gedaan zal worden, 
om tot internationale organisatie ie komen, succes 
hebben.

een behoorlijke, een zoo goeu mogelijke piaats iusschen 
de andere kapitalistische staten krijgt.

Om een stevigen grondslag voor het Russische kapi
talisme te leggen.

Om bondgenootschappen met sommige kapitalistische 
staten, tegen andere te sluiten.

Om het Russische moderne kapitalisme, om het Rus
sische imperialisme voor te bereiden. ^

Daartoe dienen alle manoeuvres van de Sovjet Re- 
geering, daartoe dient het Roode Leger, het bedrog 
van het Russische Proletariaat enz. enz. Zij gaan er 
niet heen om vuor het Russische, het Internationale 
Proletariaat te zorgen.

Het Pfwletariaat speelt in hun doel geen rol.
Integendeel, zii gaan er heen, om het Russische en 

het Internationale Proletariaat tot slaaf te maken van 
het Russische en Internationale kapitaal.

Het hangt a l l e e n  v a n  hun kapitalistische concurrenten: 
Engeland, Frankrijk, Duitschland, enz. af, in hoe ver 
zij nu al hun doel zullen bereiken.

vaarlijke macht van het internationale front der prole
tarische revolutie binnenvielen.

M aar or.meedoogend bergt dit kapitalistische systeem 
dat zoo de productiviteit van de menschelijke arbeid 
wist op te voeren, de krachten in zich, waaraan het 
zal ten ondergaan. W ant aan de eene kant schept het 
een overvloed van producten, aan de andere die groote 
massa van proletariërs, bezitlooze loonarbeiders. En 
het zijn deze proletariërs, die door de plaats die zij 
innemen in het productieproces, historisch aangewezen 
zijn om die onhoudbare toestanden te doen verdwijnen 
en om betere tot stand te brengen, waarin door een 
planmatige productie allen geestelijk en lichamelijk 
ruimschoots alle behoeften zullen kunnen bevredigen.

Rusland en de Conferentie te Genua
Lenin en de Sovjet-Regeering gaan naar Genua, om 

te zorgen dat de democratische, kapitalistische Boeren
staat Rusland niet al te zeer door het overige kapita
l i s m e  _  van de V.S., Engeland, Duitschland enz. — 
zal worden uitgebuit.

O in te maken dat de voorwaarden voor den groei 
van het eigen Russische kapitalisme zoo goed en voor- 
deelig mogelijk voor het Russische kapitalisme zijn.

Om den buitenlandschen handel voor de Russische 
boeren, de Russische kapitalisten, de Russische bankiers 
en iiïdustricclen vrij te geven, wat de genadeslag van 
hêt reeds stervende Communisme zal zijn.

Om te maken, dat de kapitalistische staat Rusland

Kannibalisme.
„Het kannibalisme neemi met den dag toe in de 

hongergebieden van Rusland ’, melden de dagbladen in 
korte berichtjes. „Kannibalisme” staat met groote 
letters boven de plaat, waarop een uitgehongerde 
moeder en haar uitgeteerd en uitgoinergtld kind, en 
waarbij een beroep gedaan wordt op de liefdadigheid.

Wij hebben niet van noode een beroep te doen op 
de liefdadigheidszin der medemedschen. Maar taak van 

-;'"s itv<iluliOiidü«r» is het, dunkt nie, ook aan deze 
vrceselijke feiten, weer eens. als zoovele malen, altijd 
maar weer, de waanzinnigheid, de onhoudbaarheid van 
dit steisel aan te wijzen.

Eertijds w as bij vele stammen — en bij een aantal 
wilde stammen is dat thans nog het gevai —  het 
kannibalisme, het eten van menschen in zwang. [Jat 
moest zoo zijn. W ant met hun zeer, zeer lage stand 
van techniek w as net uie stammen slechts mogelijk 
voor een heel beperkt aantal menschen het noodige 
levensonderhoud voort te brengen (met landbouw, 
jacht, roof of anderszins). En liet was hun nog niet 
mogelijk om bijvoorbeeld de gevangenen, die zij in 
oorlogen met naburen maakten, aan ’t werk te stellen 
en voor hen te doen arbeiden. Hen dooden en opeten 
brachten de behoeften van die stammen in die tijden 
mee. Zoo was toen het kannibalisme niet onzedelijk. 
in een latei cultuurstadium toen de stand der techniek 
de volken toeliet de gevangenen n;ct terstond te dooden, 
maar voor hen te doen werken, w as dit wel zoo. Zoo 
is de zedelijkheid voortdurend wisselend naar tijd en 
plaats.

Hoe is thans alles anders. De techniek heeft een 
ongekende vlucht genomen, duizelingwekkend sinds 
de beperkingen, welke feodalisme, gildewezen enz. 
stelden. Uitvindingen en ontdekkingen volgen de een 
na den ander. Statistisch stond het reeds een aantal 
jaren geleden vast dat bij een planmatig georganiseerde 
productie voor het noodige levensonderhoud van alle 
menschen slechts een p°aar uren per dag noodig 
zouden zijn. Maar du kapitalistische productie is aller
minst planmatig; anarchisch is haar wezen; ingesteld 
slechts op het behalen van winst, niet naar de behoeften 
der menschen. En zoo beleven we ’t, dat in groote 
gebieden het menschen-eten meer en meer toeneemt, 
terwijl in andere de doorraden graan liggen te rotten, 
omdat de eigenaren met de verkoop geen winst kun
nen behalen. wrat een waanzinnigheden in dit eene 
feit. Nansen wees er op enkele. Zoo bijvoorbeeld dat 
levensmiddelen, gekocht voor een bedrag geld, zooveel 
ais noodig voor één enkel oorlogschip, de hongerenden 
zouden redden ; maar de kapitalistische heerschers staan 
dat bedrag niet toe. Terwijl zij natuurlijk veel grootere 
sommen besteedden met het steunen van de generaals- 
avonturiers als Koltsjak, Joedenitsch, Denikifl en andere, 
toen die de sterkste en voor het kapitalisme toen ge-

De Organisatie van het Proletariaat
De vakvereenigingen en ue patlenientaire partijen 

zijr. producten van de burgerlijke maatschappij en zijn 
als zoodanig onderworpen aan de wetten van de bur- 
gei lijke maatschappij. Het middel, waarmee de Staat 
zijn onderdanen beheerscht is de scheiding tusschen 
de lichamelijke en de geestelijke arbeid, d .w .z . : de 
bezittende klasse is in het bezit van de machtsmid
delen die zij noodig heeft om de r.iet-bezittende klasse 
geestelijk neer te houden en te onderdrukken. G ods
dienst, school, pers, litteratuur, m.a.w. de heele zooge
naamde ,,openbare meening” is de meening van de 
heerschende klasse. De heerschende klasse heeft bet 
in haar hand deze volgens haar behoeften te vormen. 
Den proletariërs wordt de geest van onderdanigheid 
reeds als kind met de moedermelk ingegeven ; daarna 
word* dezelfde geest door de „opvoeding” verder bij 
hen ontwikkeld en hun denken afgestompt. Zoodoende 
worden zij in hun handelen, dat uit hun denken voort
komt, afhankelijk van de heerschende klasse en door 
haar verdommingsapparaat neergehouden. De eerste 
worsteling van de opstrevende arbeidersKlasse, wier 
ekonomische belangen tegenovergesteld zijn aan die 
van de kapitalistenklasse, is gericht op een belangen
vertegenwoordiging binnen de instellingen van de heer
schende klasse. D .w .z . : het proletariaat zendt afge
vaardigden in de parlementen en in de andere bur
gerlijke instellingen om er de belangen van de arbei
dersklasse te behartigen. Om deze belangen-vertegen- 
woordiging eerst mogelijk te maken, schept zich de 
arbeidersklasse haar organisaties, waarvan de belang
rijkste de vakvereenigingen zijn. W at is echter het 
onvermijdelijk gevolg van deze ontwikkeling ?

'e  arbeidersklasse schept daarmee in haar eigen 
rijen, binnen haar eigen klasse een nieuwe klasse, 
waardoor zij wordt beheerscht. De organisaties van 
het proletariaat volgen den grondwet van den kapita
listischen staat. De bekwaarnsten onder de arbeiders
klasse worden uit hun eigen klasse opgeheven en 
vormen de heerschers, de geestelijk meerderen over de 
arbeidersklasse. Het organisatie-apparaat zelf echter 
wordt, daar de kapitalistenklasse steeds alle bestaande 
instellingen *an den Staat onderwerpt, met deze laatste 
steeds nauwer verbonden. De vertegenwoordigers van 
de arbeidersklasse, wier belangen tegenovergesteld zijn 
aan die van de arbeidersklasse zelf, worden tot staats
dienaren verheven en vormen de regeering over de 
arbeiders in den kapitalistischen Staat. Daardoor dus, 
dat de arbeidersklasse in haar eigen organisatie de 
scheiding tusschen de lichamelijke en geestelijke arbeid 
niet overwint, wordt zij door haar eigen organisatie, 
die zich in het bezit van de „vertegenwoordigers” be 
vindt, geestelijk onderdrukt en neergehouden. Het 
grondbeginsel van den kapitalistischen s t a a t : de onder
drukking  van de „volksvert*genwoordigden" door de 
„vertegenw oordiger*” v'ordt automatisch overgedragen 
op de volgens dit beginsel op<jebouxcde organisatie  
der arbeiders.  De vertegenwoordigers in de vakver
eenigingen staan evenals de burgerlijke staal geestelijk 
boven de arbeiders. Zij zijn in het bezit van het geld, 
van de pers, van de litteratuur, in één w o o r d : zij 
beheerschen de leden geestelijk en materieel en zijn



in staat om het organisatie-apparaat voor hun eigen be
langen te benutten.

Dit grondbeginsel van den burgerlijken s ta a t : de 
belangen-vertegenwoordiging binnen-in hem, wordt 
voorgeschreven door het streven van de arbeidersklas?^ 
in het opbloeiende kapitalisme om haar levensvoor
waarden te verbeteren. Dit is althans het streven van 
de onderdrukte klasse. Voor het afzonderlijke individu  
echter is reeds door de invoeging in het organisatie- 
apparaat deze mogelijkheid gegeven. Het vooruitzicht 
opent zich voor hem om „de hoogste posten te be
klimmen”. Daar voor deze „vertegenwoordiging 'alleen 
de geestelijk helderste» en bekwaamsien in aanmerking 
komen, is hiermee rooi ieder de baan uci burgerlijke 
„Streberei” (bssnijssjsgerij) geopend. Uitgesloten daarvan 
zijr* slechts de goede, eerlijke, domme, goedgeloovige 
proleten in dc bedrijven; zij zullen altijd de „vertegen
woordigden” zijn.

Hoe staat het nu met de revolutioneering van deze 
vakvereenigingen? Wij kunnen dit vraagstuk niet 
onderzoeken zonder eerst na te gaan hoe het een 
vraagstuk geworden is. Dat komt door de onmoge
lijkheid voor het kapitaal orn het levenspeil van de 
arbeidersklasse op dezelfde hoogte te houden. Het 
kapitaal is tengevolge van de krisis gedwongen het 
levenspeil van de arbeidersklasse steeds meer naar 
beneden ie drukken, ten einde zelf over ue krisis heen 
te komen. De „vertegenwoordigers” van de organisaties 
weten echter, dat het behoud van de vakvereenigingen 
en van hun eigen daarmee verkonden bestaan afhan j 
kelijk is van het bestaan van den burgerlijken staat. 
Zij aarzelen derhalve geen oogenblik om alle hande- ' 
lingen van de arbeidersklasse, die den staat en zijn 
huishouding zouden kunnen vernietigen, onvoorwaar- 
delijk neer te slaan. En bij iedere beweging binnen de 
arbeidei «klasse in de bovengenoemde richting vormen 
de, door de arbeiders betaalde pers, vlugschriften, 
redevoeringen enz. het beste wapen in handen van de 
„vertegenwoordigers” tegen de „vertegenwoordigden”.

De bureaucratie als de heerschendc macht over de 
organisaties, vindt een uitstekende bondgenoot in die 
volkslagen, welke door de krisis van het kapitaal pas 
zijn geproletariseerd en die de oorzaken van hun 
proletariseering nog niet hebben begrepen. Dezeelementen 
wier geestesgesteldheid hen aan de vakvereenigingen 
doet gelooven. vormen, de sterkste steun van 
de bureaucratie. Zij zoeken de oorzaak van de onge
schiktheid van de vakvereenigingen om iei:> vooi tc  ' 
te doen, in de rustverstoorders. En zij vormon het gros 
van de vakvereenigingsleden. De oppositie bevindt zich 
dus tusschen twee vuren. Aan den eenen kant de 
bureaucratie, aan den anderen kant de getrouwe heer
scharen van de bureaucratie. Deze laatste stroomen in 
dezelfde mate nieuw toe, waarin de revolutionaire 
proletariërs wegstroomen. De oppositie moet dus óf 
tot de rij der „vertegenwoordigers” opklimmen, om 
daar, hetzij tandenknarsend, hetzij uit vrije wil voor 
het gedijen van de organisatie te werken en voor het 
beheud van den kapitalistischen staat. Ofwel aij be- 
schrijdt deze weg niet en moet zich dan voor schreeuwers 
laat uitmaken, die niet weten wat zij willen.

De hoofdvragen zijn dus de volgende :
Wil de arbeidersklasse den strijd tegen het kapitaal 

met succes voeren, dan moet zij als klasse het grond
beginsel van de burgerlijke s ta a t : de scheiding tusschen 
lichamelijke en geestelijke arbeid, zoowel als de schei
ding naar beroep en geslacht overwinnen!

De huidige arbeidersbeweging 
in Engeland.

,,Proletarier” Jrg. II. afl. 1.
II;

De materieele voorwaarden in Zuid-Wales zijn thans 
zóó, dat onder de arbeiders de grootste ontevredenheid 
moet heerschen. De langdurigs stakingen en daarop 
volgende werkloosheid heeft bijna alle families zwaar 
getroffen. Men gelooft niet te zijn in deze relatief wel
varende streek, maar in ’t uosien van Londen. Het 
loon is van het heogste op het laagste gezonken. Dat 
wil zeggen tot op de helft, soms tot op slechts een 
derde van het vroegere k)on. Niettemin eischen de on
dernemers nog verdere loonsverlagingen. In de tinmijnen 
van Cornish heeft zich het volgende voorgedaan : de 
vakvereenigingen hebben erin toegestemd, dat de werk
gevers den arbeiders zooveel loon betalen, als hun 
mogelijk is. De toestand der Cornish-mijnen is stellig 
een buitengewone. Op het oogenblik rendeeren zij met, 
doch als eerst maar de natuurlijke uiterlijke moeilijk
heden door de arbeiders overwonnen zijn, vormen zij 
nieuwe bronnen van rijkdommen en dan zullen de 
eigenaren de voordeelen der thans door de arbeiders 
gebrachte offers opstrijken. De Labour Partij en het 
vakvereenigingscongres eischen de nationaliseering der 
mijnen, maar inplaats van energiek daarvoor op te 
komen, hebben aij zich geschikt in de genoemde rege
ling, die natuurlijk een gevaarlijk precedent schept.

Zij moet zich als klasse volgens het beginsel der 
proletarische de.uokratie organiseeren (raden) en moet 
haar betrekkingen met de kapitalistische afbreken!

De grondslag van haar organisatie moet zich aan
passen aan den ontwikkelingstrap van het kapitaal, 
liet doel van de organisatie moet de omverwerping 
van het kapitalistische ioonstelsei zijn!

(Uit de „K.A.Z. 3e jaarg. no. 18).

De verschillen in de K.A.P.D.
I.

De Kommunistisch« Arbeiderspartij en de Bedrijfs
organisaties in Duitschland maken op 't oogenblik de 
ernstigste crisis door, die ze sedert iiaar bedwan neb
ben doorworsteld. De K.A.P.D., kind der revolutie, de 
eenige partij, die ondanks het reformisme der massa's 
de bloedroode vaan var. de proletarische wereldrevo
lutie hooghield, de eenige partij, die zich niet aan 
„opbouw" te buiten ging, deze partij ondervindt nu 
ook de uitwerking van ue geweldige klappen, die het 
proletariaat de laaisie tijd heeft gekregen.

De taktiek van het rev. proletariaat, georganiseerd 
in de K.A.P.D. en B.O., ging uit van de erkenning, 
dat de maatschappij riip is voor b?t kommunisme, dat 
van „opbouw” geen sprake kan zijn, dat de ineen
storting van de kapitalistische productiewijze verder 
voortschrijdt. Daarom is ’t doel van de strijd direct 
gericht op de dictatuur en zijn de B.O. de kristallisa
tiepunten van het in de revolutie snel opgroeiend 
radensysteem, dai die dictatuur moet handhaven. De
B.O. waren dus direct op de verovering van de maent 
ingesteld. Vandaar dat ze als strijdmiddelen hadden :

„Systematische sabotage. lijdelijk verzet, sta
king. open strijd om dc macht. Geen guerilla- 
oorlog mei 't doel een stuk kapitalistisch privaat
bezit in :t beluny der nr wonderlijke individuen 
te. krijgen , maar klassenoorlog v a n ’t proletariaat 
met de ophefltng van ’t kapitalistisch privaat
bezit cn zijn omvorming in proletarisch klassen- 
eigendom tot doel."

Deze B. O. hadden dus met de vakorganisaties ni^ts 
gemeen. In middelen niet en vooral niet in doel.

* *
*

Ondertusschen loopt de revolutie terug. De verove
ring van de macht schijnt weer ver af. En ’t kapi
talisme verplettert het proletariaat onder zijn ruige poot. 
L>§ verarming is enorm. Moeten nu de B.O. bij hun 
oude taktiek volharden ? Of moeten ztj in de* bres 
springen voor de verbetering der levensvoorwaarden 
binnen het raam van het kapitalisme? Moeten zij dus 
ten deele de taak der vakvereenigingen overnemen ?

Dit is een van de strijdpunten, die op ’t oogenblik 
de K.A.P.D. en de B.O. in deze ernstige crisis hebben 
gebracht. Een crisis zóó ernstig, dat de districten Ber
lijn en Düsseldorf van de partij afgescheurd schijnen 
te zijn.

Ook wij zullen in dezen strijd stelling hebben te 
nemen. Meentn we, dat de Berlijners het juiste stand
punt verlaten hebben, aan den anderen kant schijnen 
ernstige inwendig-organisatorische fouten te zijn begaan. 
Niete min, ons definitief oordeel zullen we opschorten, 
tot onze afgevaardigde uit Duischland is teruggekeerd.

De levensomstandigheden van 't proletariaat zijn zóó 
ellendig, dat het altijd neiging heeft, zelfs in de revo-

Daar de huidige zware handeisdepressie waarschijnlijk 
meerdere jaren duren zal, is ’t waarschijnlijk dat nog 
meer ondernemingen in den toestand zullen komen als 
nu de Cornishmijnen. Zij zullen niet weten hoe ze de 
arbeiders een behoorlijk loon zullen betalen en tege
lijkertijd het kapitalisme een zijnsinziens passend loon 
zullen toekennen. En de meening der kapitalisten wat 
dat betreft, kan men daarnaar beoordeelen, dat zij in 
het jaar 1920 14 Pd. St. wekelijks aan dividenden 
bmnenkregen, terwijl de arbeiders gemiddeld 4 Pd. St. 
kregen. De arbeiders kunnen er niet op vertrouwen 
dat hun parlementaire en vakvereenigingsleiders in deze 
crisis hun. belangen vertegenwoordigen. Als kortgeleden 
de koning bij een openbare plechtigheid met leedwezen 
sprak over de groote werkloosheid, antwoordde hem 
Clynes, hoofdbestuurder der «General Labour Union», 
dat het eerste wat men moest doen, was de uitbreiding 
van de kapitalistische over-zee handel. Lloyd George, 
wie het erom te doen is de hulp der vakvereenigingsleiders 
gedurende evenzeer bij het sluiten van vrede te winnen 
zooals hij die de kapitalistische oorlog won, verklaarde 
dat het werkloosheid-vraagstuk niet door de regeering 
alleen opgelost kan worden, maar dat de werkgevers 
en de organisaties met haar samen moesten gaan. De 
Labour Partij weigert met het oog op de spoedig te 
houden verkiezingen in een Comité zitting te nemen, 
waarin kapitalisten, arbeiders en regeeringsvertegen
woordigers met Lloyd George onderhandelen. Arthur 
Henderson heeft m 't openbaar verklaard, zonder door 
zijn makkers gedesavoueerd te worden, dat de Labour

lutie, het oog te richten op onmiddelijke verbeteringen 
De weg tot het reformisme is daardoor steeds open
En steeds zullen B.O. dan ook inwendig een strijd
tegen het reformisme hebben te voeren.

, In de Berlijnsche B.O. en K.A.P. heeft de drang 
r naar „praktisch werk” het aanvankelijk gewonnen. Dc 
! Berlijnsche B.O. hebbéö een weekblad „Kaïnpfruï”. 

De redactie, dre voor de oude taktiek w*as, schreef
een serie artikelen over „De B.O., wat z i j  is en wat
zij m et is”. Scherp wertl daarin er tegen opgetornd 
om de B.O. vakvereenigingswerk ie iaien doen. Het 
heet daarin :

„leder lid der B. O. afzonderlijk moet in ’t be 
' -rijf aan de vragen van de dag een levendig 
aandeel nemen. «Mij moet met alle middelen be
proeven, zich gedurende deze overgangstijd der 
kapitalistische doodscrisis in ’t h ven te houden. 
En daarom moet hij er naar streven meer loon 
kortere werktijd cn betere arbeidsoescnerming te 
krijgen. Maar hij moet weten, uitspreken en dien
overeenkomstig handelen, dat deze strijd om zijn 
bestaansmiddelen gedurende de tijd der kapitalis
tische doodscrisis zijn persoonli jke  aangelegen
heid als individu is en niet de zaak van de B.O, 
als organisatie, (Kampft'uf No. 8)

De Berlijners gingen met dit standpunt niet accoord. 
De redactie werd afgezet en geroyeerd. Dat over deze 
artikelen de strijd ontbranden zóu, was te voorzien. 
Want de Berlijners hadden reeds vroeger hun andere 
zienswijze r.ecrgelegd in verschillende „stellingen” . Zoo 
komt voor in stelling 4 :

„Het is dc taak der B. O. het bedrog von klas
senharmonie te ontmaskeren en tegelijk de opvoeding 
tot de klassenstrijd te bevorderen, en om de rustige  
„wederopbouw" te verhinderen contractbreuk en wilde 
stakingen  (ook om „ b e t e r e  l o o n  e n  a r b e i d s 
v o o r w a a r d e n  ’ bij ieders gelegenheid tc ontketenen. 
Een arbeidersklasse, die tol zulke strijd onbekwaam 
is en laf toegeeft bij conflicten met het kapitaal, is 
eerst recht niet in staat de strijd om de macht te 
voeren. En een organisatie, die onmachtig is, i n  z u l k e  
s t r i j d  l e i d e n d  v o o r a a n  t e  g a a n ,  «s eerst recht 
niet in staat, als „voorhoede” het proletariaat in het 
laatste, beslissende stadium naar de overwinning te 
voeren.” (K .A .Z , No. 12).

CACHIN.
In Wasland is geen diktatuur der massa’s, maar een 

van feiders. Een kleine groep heeft de macht en die 
macht van enkelen werd grooter naarmate de daad
werkelijke medewerking aan het bestuur door de 
arbeiders in de raden, in de bedrijven enz. meer en 
meer verminderde door allerlei oorzaken. De grootste 
invloed oefent ongetwijfeld Lenin uit. En al de andere 
grooten, die wij steeds weer hooren noemen, zij' Kan  
men wel zeggen, instrumenten in zijn hand. Een rirgelijk 
instrument — maar stellig een superieur instrument — 
is Rüdek. Een journalist van buitengewone bekwaam
heid. Maar tevens een uitmuntend diplomaat, sluw en 
te werk gaande zonder veel gewetensbezwaren, kortom 
zooals een bourgeoisregeering er geen betere zou 
wenschen. In de vorige „Kommunistische Arbeider” 
(no. 9) werd een der praktijken van deze arbeiders(?) 
leider aan de kaak gesteld. Deze Radek nu gebruikte

Partij niet de samenwerking met de regeering weigerde, 
maar dat zij alleen weigerde de verantwoordelijkheid 
op zich te nemen, deze moest de regeering dragen. 
Lloyd George en evenzeer de Labour Partij wilden 
zich niet onpopulair maken daardoor, dat zij voorstellen 
deden tot ondersteuning der werkloozen, die nieuwe 
belastingen zouden eischen.

De Labour-Partij, vooral haar afgevaardigden in de 
gemeenteraden, zijn bij de arbeiders niet bemind, vooral 
niet in Londen waar de Labour-Partij de meerderheid 
in de helft der gemeenteraden heeft. De leden der La
bour-Partij zijn in de onaangename situatie ófdeplaat- 
seliike belaslingen buitengewoon te verhoogen, óf de 
eischen der werkloozen af te wijzen. Zij deden het 
laatste. Slechts in enkele gevallen zijn zij cioor het 
groote aantal werkloozen gedwongen geweest ue be
lastingen te verhoogen. Dit maakt hun herkiezing twijfel
achtig. De Labour-Partij heeft een rondschrijven uit
gegeven, waarin zij de eischen der werkloozen besnijdt, 
die zich tot een groote aktieve organisatie aaneenge
sloten hebben. Arbeiders vertegenwoordigers, waaronder 
leden der Kommunistische Partij werden met woorden 
en zelfs daden aangevallen. Gedurende hun zitting; 
werden zij door de werkloozen belegerd eri de geheele 
nacht in de zittingslokalen gevangen gehouden.

De Labour-Partij vormt door haar macht in de ge
meenteraden het stootblok tusschen de werkloozen en 
de kapitalistische regeering. Alleen in Poplar schijnt 
de Labour-Partij deze positie te hebben vermeden; de 
gemeenteraad kwam daardoor met de wet in strijd en

op zijn beurt als instrument een der voornaamste 
leiueis der Fransche communistische partij, ook al «en 
massa-partii na het bekende Congres van Straatsburg, 
nl. Cachin. leder revolutionair, die indertijd de suffe, 
matte artikelen las, welke deze reeds oude leider schreef 
in l’Humanité, toen nog blad van de socialistische 
partij, na zijn terugkeer uit Rusland, waar hij dan be
keerd werd met Frossard tot ue Mosconsche interna
tionale, moet al weinig fidusie gehad hebben in deze 
leider. Hij schreef veel over theatervoorstellingen in 
Sovjet-Rusland, over het onderwijs daar en dergelijke, 
maar over zaken als de organisatie der raden werd 
weinig gerept.

Deze Cachin heeft nu, op aanraden van Radek. zich 
in verbinding gesteld met de Fransche minister-presi- 
dent Poincaré en met deze onderhandelingen gevoerd 
over een overeenkomst tussc ien Rusland en Frankrijk 
Het Fransche partijblad trachtte dit feit eerst te oiit 
kennen, maar heeft dat nu erkend, bij monde van 
Cachin’s mede-leider, Frossard. En deze schrijft dat 
de Fransche communistische partij als zoodanig het 
optreden van Cachin goedkeurt. Opvallend is het ge
volg van deze onderhandelingen. Want terwijl l’Huma- 
nité steeds ten heftigste te keer ging en uitvoer, in 
artikelen en in teekeningen, tegen deze Poincaré, als 
een uer grootste oorlogsmisdadigers en verantwoorde
lijken van de oorlog — en terecht, voor zoover men 
aitnans kan spreken van een persoonlijke verantwoor
delijkheid — werden die aanvallen op hem persoonlijk 
gestaakt. Dat gaat ook niet samen, èn smoezen over 
verdragen èn felle aanvallen. Commentaar op dit alles 
is overbodig. Een enkel weergeven van een optreden 
als van Radêk tegenover de regeering Wirth in Duitsch
land en nu van een Cachin tegenover Poir.oaré 'in 
Frankrijk, is voldoende leerrijk.

De Com m une.
Weer is op 17 Maart de Commune van Parijs her

dacht. Eik jaar wordt het aantal proletariërs kleiner 
dat er een gang naar een vergadering voor over heeft 
om zich voor een uurtie de koude verburgerlijkte ziel 
te warmen aan de heldhaftigheid der Parijsche com- 
munards. De ziel der arbeiders wordt even dor en 
afgestompt als die van hun meesters en voorbeelden, 
de bourgeoisie. „Zóó heer, zóó knecht!” zegt immers 
het spreekwoord.

Het proletarisch gevoel is dood. Zal dan tenminste 
het proletarisch verstand  niet gaan spreken ? .Het is 
toch maar een kwestie van verstand, van inzicht 
deze rotte maatschappij van privaatbezit en productie- 
om-de-winst om te zetten in een nieuwe samenleving 
van gemeenschnppelijken arbeid voor het algemeen. 
Het verstand en de wetenschap hebben den mensch 
van sidderenden holbewoner gemaakt tot beheerscher 
van de aatuur. Maar de arbeiders staan dank zij de 
slavernij van ’t kapitaal nog bijna gelijk aan die 
holenmenschen. Zij beven van angst, niet meer voor 
donder eri wilde dieren, maar voor hun meester die 
voedsel cn kleeding, woning en familie, leven en vrij
heid hun ontneemt of toewerpt al naar zijn luim het 
hem ingeeft.

Groot en heldhaftig was het gevoel der Commu- 
nards van 1871, die naar de macht grepen om tot het 
socialisme te komen. Grooter en heldhaftiger, arbeiders, 
moet ons verstand zijn, omdat het verstand zelfs het 
gevoel moet beheerschen als het ons af wi! leiden

werd gevangen genomen. Hij weigerde n.l. belasting 
te heffen, welke naar Londen aan verschillende over
heden, asylen enz. afgedragen moest worden. De ge
meenteraad van Poplar verklaarde dat de werkloozen 
door de gansche gemeenschap moesten onderhouden 
worden, daa. anders de arbéidersdistricten bij de lang
durende werkloosheid en de chronische armoede te 
zwaar belast zouden zijn.

Gedurende hun gevangenschap was het aan de ge
meenteraadsleden van Poplar voortdurend toegestaan 
in verbinding te blijven met de buitenwereld. Zij con
stateerden telkens weer dat zij tot een compromisbe
reid waren. Toen zij vrij gelaten werden, beëindigden 
zij den strijd met een compromis. Lenden zal de onder
steuning der armen als geheel overnemen, in de plaats 
daarvan dat iedere gemeente voor zijr. eigen armer, 
zorgt. Dit zal noch de werkloozen, noch de armen ook 
maar iets helpen, doch zal alleen maar tot scherpere 
bestuursmaatregelen leiden en de ondersteunmgsvoor
schriften verslechteren.

De voorstellen der Labour-Partij inzake het verhel
pen der werkloosheid zullen bij de werkloozen geen 
groote bijvai vinden. Deze voorstellen werden dit jaar 
door de Labour-Partij bij het parlement ingediend. Zij 
willen de kosten der werkloozenondersteuning voor 
het grootste deel van de plaatselijke overheden afnemen 
en ze ctntrahseeren. Sub-fcuros en kolonies zullen cp- 
gericht worden waar de werkloozen ie werk gesteld 
worden óf zonder schadeloosstelling ot tegen werk-

yan het Eenige Doel. Natuurlijk heeft het orgaan der een groentewinkel te gaan staan om proletariërs van
iii Nederland „De Tribune” het beiderlei kunne steeds weer te hooren zuchten: MlDerde Internation 

weer gezegd : „Het wetenschappelijke van het socia
lisme bestaat daarin, dat hei ai de illusie* wegvnagd, 
d;e een beletsel zijn, voor h-:t juiste en snelle voeren 
van den klasseoorlog.”

Juist! Werpt weg die gevoelens en iilusies die uw 
oogen verduisteren, liiusi# is het parlement! Illusie is 
een revolutie met partijdictatuur en ieidersdictatuur! 
Illusie is het te denken dat de vakvereenigingen loons
verlaging kunnen tegenhouden! illusie is het 
te meenen da; i;et kapitalisme >anzeif in communisme 
zai overgaan! Een Illusie is uw bevrijding . . . tenzij 
gij die zelf brengt!

Ai die iilusies hebt ge nog, en hebben ook de 
schrijvers van bovenstaande frase nog ! Weg er r.iee! 
En wat het ycvotl  der Communards der 19e eeuw 
niet vermocht, val het inzicht vermogen van de Com
munards der 20ste eeuw. En dan zullen we nog eens 
de Commune herdenken, als we haar zelf voor altijd 
weer hebben !

Amendementen op de Congresvcor=  
stellen van Maart *22.

A. Vakbeweging.
I. Amend. op vcorstel I door de afd. Zwolle:

. . .  en eischt van de leden, dat de contributie, welke
aan de vakbeweging betaald wordt, na hun uittreden 
aan de partijkas wordt afgedragen.

II. Amend. op voorstel II door de afd. R’dam :
De woorden „te advieeeren” worden v t ' 'an^en door 

„te eischen ".
III. De afdeeling Amsterdam stelt voor om voorstel

2 en voorstel 9 te coinbineeren en aldus te lezen :
De Partij besluit, voor zoover de revolutionaire si

tuatie in Nederland di; tuciaat, den leden, werkzaam 
in voor dit land belangrijke grootbedrijven, waar een 
voor de bedrijfsverhoudingen belangrijke groep revo 
lutionaire arbeiders is, te adviseeren om, in overleg 
met de Partij, uit de vakvereenigingen te gaan en re
volutionaire bedrijfsorganisaties op te richten.

De taktiek van deze organisaties wordt vooiioopig 
in overleg met de partij vastgesteld.

C/ INTERNATIONALE.
IV. Amendement op voorstel 12 door afd. A’dam. 
De K.A.P.N. spreekt zich principieel uit voor het,

op dft moment oprichten van de Kommunistische Ar
beiders Internationale, die het strijdfront moet vormen 
voor den strijd om de wereldrevolutie tegen het refor
mistische eenheidsfront van Lenin tot Scheidemann.

Gij kunt, indien gij wilt.
Waar moet het naar toe ? vroegen eenige vrouwen 

in een groentewinkel aan de beroemde Jans van de 
modernen, die in het orgaan van het Neuerlandsch 
Verbond van Vakvereenigingen elke week blijk geeft 
van ue grootste stompzinnigheid. Het antwoord was 
er dan ook n a a r : we moeten de mannen opwekken 
zich al maar meer in de vakvereenigingen te organi
seeren en als dit niet hielp, dan hebben we nog het 
stembiljet.

Wij weten niet, of dit historisch is, maar waarschijn 
lijk klinkt het wel. W ant men behoeft niet slechts in

looienoniiersteuning van staatswege a!s zij daarvoor 
in aanmerking komen. Over de ondersteuning der ver
wanten moet de minister van arbeid beslissen zegt het 
voorstel van de Labour-Partij.

Men zal zonder meer uil de bovengenoemde voor
stellen zien dat de Labour-Partii de werkloozen niet 
voorgaat, maar in oppositie tegen hen staat. Men moet 
bedenken dat de Labour-Partij hoofdzakelijk uit vak- 
vereenigingslieden bestaat. Men zegt dat de Labour- 
Partij 5 millioen leden heeft. In Engeland is de arbeider 
in de meeste industrieën vrijwel gedwongen toe te 
treden tot de vakvereeniging; duizenden mannen en 
vrouwen treden tot de organisatie toe zonder eenig 
idee van klassenstrijd te hebben. Zij komen niet in 
de vergaderingen der organisatie, dc contributie haalt 
de vakvereeniging in de bedrijven op, zijn er verkie
zingen dan ki*st slechts een klein deel zelfstandig ter
wijl de meesten zich door de vakvereenigingsbeambten 
laten raden, daar zij niet gewoon zijn in zulke dingen 
zelf een besluit te nemen. De structuur (bouw) der 
meeste vakvereenigingen is verouderd en in hooge 
mate on-democratisch. Algemeene vergaderingen houden 
vele heelemaal niet. Vele deelen hun leden in klassen 
in en bepalen dat aiieen leden der eerste klasse — die 
al ongeveer een tiental jaren lid zijn — de vakver- 
eenigingsbestuurders kiezen mogen. De bestuurders 
wisselen bijna n o o it ; wanneer het aan een lid geluKt 
is een plaats in het hoofdbestuur te krijgen, dan is hij 
voor de rest van zijn leven geborgen. Tot deze reac-

.. w aa r
moet het naar to e ? ” En in n*gen van de tien geval
len is er dan wel een moderne, vet lichte geest, die zal 
antwoorden : organiseert u en stem op de socialisten.

Zoowel de viaag ais het antwoord geven blijk van 
de bijna h o p e lo ze  verwarring, onwetendheid, hulpe
loosheid en zelfmisleiding, waaraan de groote massa 
van proletariërs en kleinburgers ten prooi ligt. Ver
warring, die een duidelijke afspiegeling is van de chaos, 
die in het kapitalistische productieproces heersctu; on
wetendheid, die een gevolg is van eigen lakschheid 
en burgerlijke opvoeding; hulpeloosheid, die uit deze 
onwetendheid, dit gebrek aan begrip en kennis voort
spruit ; zelfmisleiding, waartoe men vervalt, wanneer 
men in de oude sleur voort blijft sukkelen en meent, 
dat men met verouderde middelen uit het kapitalistische 
moeras kan komen.

Eeuwenlange burgerlijke cultuur heeft ook in de 
hoofden dei arbeiders de gedachte post doen vatten, 
dat het egoisme, de zucht om de eigen kleine belan
getjes het eerst, ja alleen ie behartigen, een specifiek 
menschelijke eigenschap is,-die van nature en onuit
roeibaar in alle menschen aanwezig zou zijn. Wij spre
ken hier niet van de echte, bewuste kiassestrijders, 
die alles, jn zelfs hun leven op het spel hebben ge/et, 
om de groote. logge proletenmassa iu beweging te 
brengen en die thans in de kerkers van de witte ter
roristen opgesloten zijn, wachtend tot proletariaat hen 
komt bevrijden. Neen. w*j c r ^ t ^ n  hk-r over die a r
beiders, die in wezen nog kleinburgers zijn, die zir.li 
telkens weer laten vangen door de speculanten op 
hun kleinburgerlijkheid, de sociaal democraten, die er- 
g r r  d a n  de bourgeoisie zelf zijn. Deze arbeiders zijn 
het, die een belemmering vormen voor ue vrije, vloiie 
ontwikkeling van de sociale revolutie.

Intusschen, de dialectiek der historie, die niet met 
zich spotten laat, is bezig al deze kleinburgerlijke 
elementen wakker te schudden en hen aan het vei- 
stand brengen, dat z ij — zoo voortgaande, op deze 
wijze volhardende in hun toestand van gevoelloosheid 
en onverschilligheid — zelf de dupe hiervan worden. 
Tot velen hunner begint het door te dringen, dat dc 
huidige crisis van het kapitalisme, waaraan maar geen 
einde komt, hun ondergang beteekent en dat zij tegen 
wil en dank tot revolutionair verzet zullen moeten 
overgaan, willen zij tenminste nog het veegelijf red
den. Voor zoover zij nog niet werkeloos zijn, hebben 
zij toch min of meer het vooruitzicht, dit binnen kor- 
teren óf längeren tijd te wurden. En degenen, ctie voor 
het kapitaal nog mogen werken (dit wordt zoo lang
zamerhand een gunst) zullen genoegen moeten nemen, 
ondanks hun protest en hun verzet, met hongerioonen.

Het moet door dc proletariërs goed begrepen wor
den, dat het kapitaal in zijn doodscrisis is en dat het 
zich slechts zoolang kan handhaven ten koste der ar
beidende massa, zoolang de arbeiders het nog dulden. 
Indien het kapitaal hen in ellende en verwildering 
stort, dan hebben zii dit aan zichzelf te danken, dan 
ju k k e n  thans de vruchten van hun daadloosheid, 
toen anderen voor hen streden en tengevolge waarvan 
de besten onder ons in de gevangenissen worden ge
treiterd. Wanneer zij van ons, revolutionaire commu
nisten, verlangen dat wij iets voor hen zullen doen 
dan kunnen wij hen slechts antwoorden: gij zelf, 
moet handelen, niet wij alleen. Zoo gij dit niet wilt, 
welnu laat Uwe ooren dan maar hangen naar de par- 
lementscoinmunisten, die voor U eischen vol loon of

tionaire bestuurders, die een suffe massa van 5 mil
lioen aanhangers hebben, wendt zich de kommunistische 
partij en vraagt om opgenomen te worden.

Wanneer de Labour Partij haar trotsche weigering 
zou intrekken en de Kommunistische Partij zich zoo 
zou vernederen, het program van de Labour-Partij 
aan te nemen, dan zal de Kommunistische Partij haai 
half dozijn afgevaardigden naar de groote conferenties 
van de Labour Partij zenden, waar meer dan 1500 
gedelegeerden bijeenkomen; die zes mannetjes zullen 
pogen hun redevoeringen binnen te smokkelen tusschen 
de redevoeringen der „sterren” van de vakvereenigings- 
wereid, zij zullen hun kleine vei langetjes uiten en iedere 
keei het onderspit delven.

De Bestuurders der Kommunistisch«! Partij hebben 
zich laten verleiden dooi de Sirenen van Moscou, die 
de Engelsche toestand niet begrijpen, zij gelooven, dat 
zij zich in korten tijd kunnen opwerken en aan de 
reactionaire ieiders de macht kunnen ontrukken over 
de nog sluimerende massa’s der Labour Partij. Zij zijn 
zoo dwaas zich in te beelden, dat zij i k  apathische 
(onverschillige) en onbewuste massa’s even gemakkelijk 
naar .de  barrikades kunnen drijven als de reactionairen 
hen bewogen hebben om in een toestand van rust te 
volharden, waarvoor geen leiding noodig was. Tegen
over deze groote, onbewegelijke massa en de reactionaire 
leiders der Labour Partij vinden wij wel eer» paar 
zwakke, verspreide en theoretisch verwarde elementen.

(Slot volgt.)
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productie? werk, of naar de sociaal-democraten. die 
een .redelijk” loon voor U eisohen. Wij willen, dat 
gij in opstand komt tegen de fan»che burgerlijke we
reld, uni jjij U 1 g r i j p t  van alle kleinburgerlijke ideo
logie, dat gij uwe illusies overboord gooit en als het 
eenige doel in het oog v a t : de onteigening dei kapi
talisten. indien dit vandaag den dag niet kan. om d.t 
gij nog te zwak, nog te weinig in a*ntai zijt, geeft 
dan daarom nog den meed niet op, maar hamer het 
in de hoofden uwer kameraden, dat hun niets anders 
overblijft dan de revolutie of den ondergang.

Nu weten wij wel, dat de oude leiders al gereed 
staan met hun zoogenaamde critiek en ons 'zullen 
trachten te isoleeren, dit wil zeggen zullen trachten 
ons alleen te laten staan, zooals "zij destijds deden 
ten opzichte van het roode leger in het Roergebied. 
Trouwens zij doen dit reeds, dag aan dag, in hun 
kranten en in huishoudelijke vergaderingen. En indien 
dit dan aan hen gelukt, zullen zij de arbeiders spottend 
op ons wijzen, zeggende: „Zie de Gideonsbende, die 
denken zoo het kapitaal te kunnen overwinnen; blijft 
rustig in de vakvereenigingen en stem bij de verkie
zingen op ons. Laat de sectariCrs maar alleen staan.” 
Dit is zoo de tactiek. Maar wij willen het den arbei
ders nogmaals zeggen, tot vervelens toe, dat zij nooit 
uit het kapitalisme zullen komen, integendeel er steeds 
verder in zullen wegzinken, indien zij nog langer naar 
die kleine burgers luisteren. Met frases, leuzen, zooals 
die van bet zoogenaamde „Eenheidsfront” kunnen de 
arbeiders zich niet bevrijden. Zij zullen zich in de be
drijven tot revolutionaire bedrijfsorganisaties aaneen 
moeten sluiten en die door stage propaganda moeten 
uitbreiden. Zij zallen zich niet langer moeten organi
seeren terwille van de ziekepotten, ondersteunings
kassen, en dergelijke kleinburgerlijke rompslomp meer, 
maar terwille van de revolutie zelf, voor de overname 
van de productie.

Dit is de eenige, de juiste weg. Wij moeten ons 
niet verschuilen achter de laffe uitvluchten, zooals 
„zoover zijn wc nog niet o f :  daar zijn de menschen 
nog niet rijp voor” .

Gij kunt  het,  indien gij het wilt.

INGEZONDEN,

W eest Revuitiiionair, doch ook
i u  A n c n l i  Ii  • « V  •  ■ Bi t

lïet trof mij bij iedere nieuwe uitgave van „De 
Kommunistische Arbeider” opnieuw, dat niet geen 
letter door redactie of een of ander inzender wordt 
aangespoord om te steunen voor de noodlijdenden in 
Rusland.

Ik heb mij afgevraagd, wat hiervan de oorzaak kan 
zijn, en hoewel ik het dacht, dorst ik zulks toch niet 
uitspreken. Omdat de K.A.P. het in geenen deele meer 
een» is met leiding en tiktiek der C.P. (haar goed 
recht overigens) onthoudt zij zich van propoganda tot 
steun aan een hongerend volk.

Indien het juist is, dat dc K.A.P. om voornoemde 
redenen zich onttrekt aan haar menschenplicht (en ik 
heb geen reden om aan te nemen dat andere drijfvee- 
ren de oorzaak zouden zijn) dan begaat hier m.i. de 
K.A.P. een meer dan schromelijke fout. Het getuigt 
van het specifiek (in revolutionaire kringen zoo vaak 
besproken) Holiandsch sectarisme, indien zij zich moed
willig onthoudt van een steunactie ten bate van de 
millioenen slachtoffers in Rusland.

Het getuigt van kortzichtig, verregaand partij-fana- 
tisme, van „upper-dutch” kleinzieligheid, van een bur
gerlijke moraal en een reactionaire, contra-revolutionaire 
denk- en handelwijze in den ergsten graad.

Nogmaals, indien het waar is, dat de K.A.P. de 
steunactie voor Rusland saboteert op grond van mo
tie ven boven omschreven, op grond van hei feit dat, 
naar het oordeel der K.A.P., de Sovjet Regeering de 
arbeidersmassa aan de Internationale bourgeoisie over
leven/ dan getuigt zulks slechts van een zoo burger
lijk denken, dat alle woorden hieraan besteed, nutteloes 
z i jo ; slechts de praktijken van een van Karnebeek 
kunnen hierbij worden vergeleken. Doch ik kan mij 
hehben verg ist; het kan z«n. dat de K.A.P. slechts 
door niet moedwillige, doch dan ook te qualificeeren 
verzuim, naliet mede te werken aan de redding van 
een ondergaand volk.

En ik vraag hier: „Heeft ieder revolutionair, lid van 
de K.A.P. het voor zich zelf uitgemaakt, dat zijn of 
haar steun overbodig, ja schadelijk is, ter redding 
dier millioenen ?

Het kan niet zijn, dat Kommunistische Arbeiders, 
wier willen en daden niet van boven wordt gedecre
teerd, doch door henzelf wordt bepaald door hun 
richting zich onttrekken aan hun hoog-menschelijke 
plicht! I  ' |  T  ' I

Gënoüiên u€ï K .A .P.! Kent Uw menscheiijice plicht! 
Steunt veel en vaak voor de noodlijdende bevoiking 
jn Sovjet Rusland I j. W. NUGTEREN.

Bovenstaand ingezonden stuk van een niet K.A.P.-!!d 
nam de redactie op, omdat er blijkbaar nog revolu
tionairen zijn die in de kwestie van steun-Rusland 
geen revolutionair si.indpunt hebben. Wij moeten den 
inzender erop wijzen dat deze kwestie er geen is voor 
de leden der K.A.P.N. op conferenties en op ons eerste 
Congres in October 1921 is er zoo goed als niet o vei 
gesproken. Die erover spraken of schreven* verklaarden 
zich tegen steun in geid, enz. Wij verwijzen den in
zender naar die positieve uitspraken inzake steun b.v. 
Ant. Pannekoek „Hulpactie en klassestrijd (Nieuwe 
Tijd, 5 Sept. 1921), „De Kommunist ’ (uitgave der 
Afd. Enschede no. 1 en 2) «De Kommunistische Ar
beider» (Liefdadigheid of Hulp ?) no. 4.

De inzender zal misschien denken dat dit uitlatingen 
van „kopstukken" zijn. doch wij kunnen hem verzeke
ren dat in de afdeelingen de arbeiders in hun bijna- 
totaliteit tegen de steunbeweging waren. En dit is geen 
partij-fanatisme of „oer-Hollandsche" *ieió/'ieligheid : 
’t is fcfawe-fanatisme en proletarisch gevoel. Een wer
kelijk klassestrijder werkt niet samcr met de bourge
oisie noch in den oorlog noch in de humanitaire aar
digheden. Een proletariër is een mer.sch maar geen 
sentimenteele tante die polsmofjes breit voor soldaten 
die .verrekken in de loopgraven of hempjes naait voor 
negerkinderen die, dank zij de sifiiis en de aikohol van 
het Kapitalisme, nooit geboren zullen worden. De pro
letariër die revolutionair is kent onder het kapitalisme 
geen menschheid, maar alleen twee klassen : uitbuiters 
en uitgebuiten. Hij wil het ontstaan van menschheid 
en menschelijkheid mogelijk maken door die eerste 
klasse neer te slaan en een samenleving van arbeid, 
zonder slavernij, in het leven te roepen. Ander doel 
kent hij onder ’t  kapitalisme niet En dat doel is zoo 
geweldig dat hij daaraan al zijn geld (en hij heeft heel 
w a t !) cn zijn denkkracht geeft. Hij wil wel helpen, 
maar niet doen alsof. En dat laatste is toch de heele 
Russische Steun-drukte geweest. Hij wil wel helpen, 
maar aileen als dit de revolutie nader brengt, niet verder 
v/eg schuift. Wanneer de niet-bezftters gaan werken 
met geld, zijn ze geen proletariërs meer.

Aan werkers past het werken, aan revolutionairen 
past de daad. De daad die de K.A.P. wilde — en wij 
hebben dai geschreven en overal gezegd — was de 
onteigening der onteigenaars, de vernietiging van de 
productie-om-winst. Dan pas zijn 20 millioen menschen 
te helpen.

Vóór dat oogenblik is er geen hoop en geen hulp, 
is er slechts liefdadigheid, dat wü zeggen, dat men een 
kleinigheid betaalt om zijn eigen knagend proletariaat 
geweten te sussen.

RED.

.

groot landbouw proletariaat, dat gedeeltelik syndicalis
tisch georganiseerd is. Dc bourgeoisie is er bruut — 
als overal -- maai heeft zelf no£ ni«t voor altijd met 
de feodale klassen afgerekend.

Wij volger, het werk van deze kameraden niet aan
dacht, de omstandigheden zullen in hen fijngevoelige 
instrumenten vinden.

Groote Verzoendag.
ü p  2 April — ’t is dus geen 1 April grap — komen 

de bestuursleden van de Tweede, dc Twee-en-Halfd* 
?n de ?,e Intcfiiaüonaie bijeen om eens te bepraten of 
er geen gemeenschappelijk congres mogeiijk is. ‘t Js 
te hopen dat de fotografen van de geïllustreerde bladen 
de vergadering van die 30 mannen even mogen kieken. 
Het zou iets zijn voor „Het Leven” ! De vergadering 
zal geopend worden met gebed (Genosse Noske zal 
voorbiddenl. Daarna wordt gezongen: „In diezer hei
ligen Halle kenit man die Rache niet” (In deze gewijde 
zaal kent men de wraak niet). Een koor van 3000 
uitgehongerde proletariërs wordt bijeengezocht om de 
Dri-eeenheid toe te zingen. Uit Nederland kunnen 50 
proletariërs hieraan meedoen : vereischt wordt dat men 
in geen 3 dagen gegeten heeft, daar de dirigent anders 
bang is dat met met genoeg vuur gezongen zal worden. 
Bovendien moet men minstens 8 talen machtig zijn om 
aan dezen lofzang van het vvefcidproietariaat te kunnen 
deelnemen. N.B. Diploma vakvereeniging meebrengen.

Kommunistische Arbeiders in Spanje?
In de Spaansche C.P. doet zich een vreemdsoortig 

verschijnsel voor. Deze partij heeft vorig jaar moeten 
samensmelten op drang van Moskou met een centrum
partij, die zich nogal Kommunistische Arbeiderspartij 
noemde. De leiding kwam zelfs in handen van de in
triganten en eerzuchtigen, die deze Arbeiderspartij in 
de 3e Internationale hadden binnengesmokkeld. Oorzaak 
hiervan was, dat de werkelijke revolutionaire kame
raden der C.P. grootendeels werden gevangen gezet om 
hun actie tegen het Spaansche imperialisme in Marokko; 
hun orgaan „EI Comunista” werd verboden, Eenigen 
hunner zitten neg in de gevangenis, anderen als |uan 
Ar.urada zijn losgelaten en het eerste wat dezen doen 
is een nieuw weekblad uitgeven „El Obrero comunista” 
(De Kommunistische Arbeider) dat ze noemen „Ver
dediger der beginselen van de Komm. Internationale.”

In het eerste nummer lezen we dat deze kameraden 
—  wier woede ik me nog herinner toen ze kennis 
maakten met Lenins „Kinderziekten” — door de offi
cieele leiders met uitstooting uit de Partij bedreigd 
worden. Zij verschillen dan ook wel erg van die refor
misten èn door hun revolutionaire en proletarische 
geest èn door hun tactische inzichten. Zoo hebben die 
leiders tegen het oordeel in van bijna de heele partij 
met eigen candidaten aan de gemeenteraadsverkiezingen 
deelgenomen. In Spanje toch zijn de groote massa’s 
der arbeiders anti-parlementair.

Wij voorzien dat deze kameraden, die binnen de 
Spaansche C.P. een „Kommunistische groep” gevormd 
hebben en nu dit nieuwe weekblad uitgeven, om van 
binnen uit deze officieele C.P. te hervormen, tevergeefs 
zich beroepen op Zinovief, de president van de Derde 
Internationale. De oontra-revolutionaire taktiek van de 
Derde Intern, zal hen consequent aaar links schuiven, 
uit de C.P., naar het bewuste K.A.P.-principe van zelf
werkzaamheid, van Bedrijfsorganisatie, klasse-dictatuur 
en anti-parlementarisme. M a 'r  in Spanje zal dit proces 
weer anders gaan dan in welk land ook. want ook 
de omstandigheden zijn in Spanje anders. Vooieerstis 
de arbeidersklasse er bijna in hoofdzaak verdeeld over 
2 organisaties: de gele ,,Union de Trabajadores” en 
de anarcho syndicalistische „confederacion del Trabajo”, 
de geest is revolutionair. Dan is Spanje gewikkeld in 
een rampspocdigen imperialistischen oorlog. Er is een

Ken internationaal blad voor 
kapitalistische wederopbouw

Naar aanleiding van de conferentie te Ger.ua kondigt 
het Lugeisciie blad „ i he Manchester Guardian” het 
verschijnen van een nieuw maandblad aan. Hei zal in 
’t bijzonder gewijd zijn aan de vraagstukken van de 
wederopbouw van Europa onder redactie van de be
kende econoom Keynes. *) Het verschijnt in 5 ta len : 
Engelsch, Iransch, Duitsch, ltaliaansch en Spaansch. 
Het blad aal, zich in ’t bijzonder bezighouden met de 
financieele, economische en industrieeie vraagstukken, 
die de wederopbouw van Europa betreffen. Bijzonder 
gewicht zal gelegd worden op de . zakenbarometer-», 
die een soort doorlcopend handboek voor internatio
nale economische statistiek zal vormen en zich ook 
over Amerika uitstrekt.

lo t  nu toe werden als medewerkers o.a. gewonnen 
een heele reeks staatslieden a l s : Aequith, Painlew, 
Nitti, dr. Benesch, dr. Rathenau cn L e n in  Verder 
economen en financiers van naarn, bijv.: d r .Melchior, 
Cuno, de directeur van de Hapag, en Schreuder, de 
Staatssecretaris aan net Duitsche ministerie v. financiën.

*) K e y n e s  is o.a. b ek en d  d oor  zijn b o e k e n : „D e o o r lo g  
va n  s taa l  en  g o u d ” en  „H oe  redden wij Europa ? ” Hij v e r 
z e t t e  z ich  hett ig  teg en  het verd ra g  van V ersa i l le s ,  o m d a t . 
d e z e  u itm erg e l in g  van het D u itsch e  p ro le tar iaat  E u rop a  
s i e e d s  m eer  ontw richt.

Sowjet-Rusland en ’t Verdrag van Versailles.
Het Russische Regeeringsorgaan „Iswestija” bevat 

een artikel met het niet zeer kommunistische opschrift; 
„Ieder  is zichzelf h e t  n a a s te ” of te w e l : Het 
hemd is nader dan de rok. Het artikel gaat over de 
erkenning van ’t verdrag van Versailledoor deSowjet- 
regeeringen. De schrijver is van meening. dat Rusland 
zijn houding ten opzichte van dit verdrag moet ver
anderen. Volgens hem moet Sowjet-Ruslanc* met de 
overwinnende landen in Genua een overeenkomst treffen, 
en het v erd rag  van Versaille erkennen. Van 
deze erkenning zou Sowjet-Rusland alleen voordeel 
kunnen hebben. Want Duitschland zou dan verplicht 
zijn om 30 miljard g ou d ro eb e ls  te betalen.

Het centrale comité der communistische partij heeft 
de groote lijnen bekend gemaakt van de nieuwe politiek 
der vakvereenigingen, ze zijn uitgewerkt onder per
soonlijke leiding van Lenin. Het centrale comité wijst 
er op, dat het weder ontstaan van particuliere onder
nemingen en hei inrichten der rijksfabrieken op com- 
tr.ercieelen grondslag een heropleving tengevolge heeft 
van de actie der vakvereenigingen, die opnieuw den 
str ijd  m et het kapitaal en met de bureaucratie moeten 
aanbinden.  Deze strijd moet echter niet gevoerd worden 
door middel van stakingen en inmenging in het bestuur 
der bedrijven, maar maar lanys den weg van toezicht 
en tusschenkomst. A an de stakingen in de staats- 
industrie moet zoo spoedig mogelijk een einde worden 
gemoukt.  Het lid worden der arbeiders van vakver
eenigingen moet van nu af niet verplicht worden ge
nesteld, maar geheel aan den eigen wil worden over- 
gelaten. Verder moeten van nu af aan de vakvereeni
gingen zich in politieke zaken neutraal houden.
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De vierde internationale.
Het kapitalisme verkeert in een doodelijke crisis al 

tracht het dit ook door allerlei conferenties van «knappe” 
mannen te bemantelen. Undanks vredesverdragen, eco
nomische onderiiandelingen, aaneensluitingen tot weder
opbouw, ondanks Washington, Cannes, Genua enz., 
ondanks do medewerking aan ’t herstel van ’t kapi
talisme door vakbonden en poiiüekc partijen wordt 
het geld steeds meer waardeloos, gaat de ineenstort ng 
voort. De ontzettende aanval, die de wereldbourgeoisie 
heden inet zooveel succes op de arbeidersklasse onder
neemt, brengt het proletariaat tot totale verarming. 
Slavernij voor de bourgeoisie naast lediggang van mii- 
lioenen werkers, naast lediggang van eenige duizenden 
geldveispillende slavenhouders. Verdere verruwing en 
ontaarding in de heele maatschappij.

Deze krisis eindigt of met de proletarische revolutie 
óf met volkomen vernieling van het productieapparaat 
der geheele wereld. Marx drukt dit in „Hei Kommu

n is tisch  Manifest uit met de woorden : Kommunisme 
of ondergang in de barbaarschheid.”

Het Proletariaat kan alleen ’t Kommunisme willen.
Op wie kan het zich verlaten bij zijn strijd om de

macht, bij zijn strijd om de dictatuur, om de produc- 
tic-iniddelen en de staat aan zich te trekken ?

Op niemand dan op zich zelve. Het proletariaat is
alleen en enkel en alleen op zichzclve aangewezen. 
Geen leider, geen bestuur, geen vakbond, geen partii, 
geen Internationale kan het voor hem doen. Z e lf  moet 
hij de bourgeoisie verslaan. ’t Gewapende proletariaat 
moet zelf Ue bedrijvcnonteigenen, dc bourgcois-staats- 
iducht vet slaan.

Deze ontzettende waarheid heeft de arbeidersklasse 
nog niet begrepen. De 2e, 2y2e en 3e Internationale, 
mitsgaders de vakbonden plaatsen zich op den bodem 
van het herstel van het kapitalisme; zij het dan ook 
onder de mogelijk gunstigste voorwaarden voor de 
arbeidersklasse.

Het za! ze niet lukken.
Van opbouw is geen sprake meer. K o m m u n i s m e  

o f  b a r b a a r s c h h e i d .
In verschillende landen hebben zich meer of minder 

groote kerr.en van revolutionaire proletariërs gevormd, 
die dit alternatief (een keuze tusschen twee dingen) 
doorzien. Het is in dezen tijd van ’t grootste gewicht 
deze kernen internationaal samen te vatten, om tegen
over het opbouwfront van Lloyd George tot Lenin ’t 
front van de proletarische revolutie te stellen. Interna
tionaal georganiseerde „opbouw” beteekent internatio
naal georganiseerde verslaving van ’t proletariaat en 
dit eischt een internationaal front voor dc revolutie.

Zwaar en grootsch is de taak. Het proletariaat za! 
iedere band met de bourgeoisie moeten breken. Haar 
parlementaire methoden in staat en maatschappij zal 
zij ontmaskeren. Haar vakvereenigingen zal zii vernie
tigen. D oor zijn bedrijfsorganisaties zal de arbeiders
klasse de grondslag leggen voor het radenstelsel, waar
mee zij haar dictatuur zal handhaven.

Moge de poging, die dezer dagen gedaan zal worden, 
om tot internationale organisatie te komen, succes 
hebben.

Rusland en de Conferentie te Genua
Lenin en de Sovjet-Regeering gaan naar Genua, om 

te zorgen dat de democratische, kapitalistische Boeren
staat Rusland niet al te zeer door het overige kapita
lisme — van de V.S., Engeland, Duitschland enz. — 
zal worden uitgebuit.

Om te maken dat de voor waarden voor den groei 
van het eigen Russische kapitalisme zoo goed en voor- 
deelig mogelijk voor het Russische kapitalisme zijn.

Om den buitenlandschen handel voor de Russische 
boeren, de Russische kapitalisten, de Russische bankiers 
en industiieelen vrij te geven, wat de genadeslag van 
het reeds stervende Communisme zal zijn.

Om te maken, dat de kapitalistische staat Rusland

een behoorlijke, een zoo goed mogelijke plaats tusschen 
de andere kapitalistische staten krijgt.

Om een stevigen grondslag voor het Russische kapi
talisme te leggen.

Om bondgenootschappen met sommige kapitalistische 
staten, tegen andere te sluiten.

Om het Russische moderne kapitalisme, (vin het Rus
sische imperialisme voor te bereiden.

Daartoe dienen alle manoeuvres van de Sovjet Re
geer ing, daartoe dient het Roode Leger, het bedrog 
van het Russische Proletariaat enz. enz. Zij gaan er 
niet heen om voor het Russische, het Internationale 
Proletariaat te zorgen.
. He* Proletariaat speelt in hun doel geen rol.

Integendeel, zij gaan er heen, om het Russische en 
het Internationale Proletariaat tot slaaf te maken van 
het Russische en Internationale kapitaal.

Het hangt aileen van hun kapitalistische concurrenten: 
Engeland, Frankrijk. Duitschland, enz. af, in hoe ve-r 
zij nu al hun doel zullen bereiken.

Kannibalisme.
„Het kannibalisme neemt met den dag toe in de 

hongergebiedeü van Rusland”, melden de dagbladen in 
korte berichtjes. „Kannibalisme” staat* met groote 
letters boven de plaai, waarop een uitgehongerde 
moeder en haar uitgeteerd en uitgemergeld kind, en 
waarbij een beroep gedaan wordt op de liefdadigheid.

Wij hebben niet van noode een beroep te doen op 
de licfdadighcidszin dei inedemedschen. Maai taak van 
ons als revolutionairen is het. dunkt me, ook aan deze 
vreeseiijke leiten, weer eens. als zoovele malen, altijd 
maar weer, de waanzinnigheid, de onhoudbrai heid var. 
dit stelsel aan te wijzen.

Eertijcte was bij vele stammen — en bij een aantal 
wilde stammen is dat thans nog hst geval — het 
kannibalisme, het eten van menschen in zwang. Dat 
moest zoo zijn. Want met hun zeer, zeer lage stand 
van techniek was het die stammen slechts mogelijk 
voor een heel beperkt aantal menschen het noodige 
levensonderhoud voort te brengen (met landbouw, 
jacht, roof of anderszins). En het was hun nog niet 
mogelijk om bijvoorbeeld de gevangenen, die zij in 
oorlogen mei naburen maakten, aan ’t werk te stellen 
en voor hen te doen arbeiden. Hen dooden en opeten 
brachten de behoeften van die stammen in die iijden 
mee. Zoo was toen het kannibalisme niet onzedelijk. 
In een later cultuurstadium toen de stand der techniek 
de volken toeiiet de gevangenen niei terstond te dooden, 
maar voor hen te doen v/erken, was dit wel zoo. Zoo 
is de zedelijkheid voortdurend wisselend naar tijd en 
plaats.

Hoe is thans alles anders. De techniek heeft een 
ongekende vlucht genomen, duizelingwekkend sinds 
de beperkingen, welke feodalisme, gildewezen enz. 
stelden. Uitvindingen en ontdekkingen volgen de een 
na den ander. Statistisch stond het reeds een aantal 
jaren geleden vast dai bij een planmatig georganiseerde 
productie voor het noodige levensonderhoud van alle 
menschen slechts een paar uren per dag noodig 
zouden zijn. Maar de kapitalistische productie is aller
minst planmatig; anarchisch is haar wezen; ingesteld 
^Uchts op ht i  behaien van winst, r.ict naar de behoeften 
der menschen. En zoo beleven we ’t, dat in groote 
gebieden het menschen-eten meer en meer toeneemt, 
terwijl in andere de doorraden graan liggen te rotten, 
omdat de eigenaren met de verkoop geen winst kun
nen behalen. W at een waanzinnigheden in dit eene 
feit. Nansen wees er op enkele. Zoo bijvoorbeeld dat 
levensmiddelen, gexochj voor een bedrag geld, zooveel 
als noodig voor één enkel oorlogschip, de hongerenden 
zouden redden ; maar de kapitalistische heerschers staan 
dat bedrag niet toe. Terwijl zij natuurlijk veei grootere 
sommen besteedden met het steunen van de generaals- 
avonturiers als Koltsjak, Joedenitsch, Denikin en andere, 
toen die de sterkste en voor het kapitalisme toen ge

vaarlijke macht van het internationale front der prole
tarische revolutie binnenvielen.

Maar onmeedoogend bergt dit kapitalistische systeem 
dat zoo de productiviteit van de menschelijke'arbeid 
wist op te voeren, de krachten in zich, waaraan het 
/al ten ondergaan. Want aan de eene kant schept het 
een overvloed van producten, aan de andere die groote 
massa van proletariërs, bczstloozc loonarbeiders. Lu 
het zijn deze proletariërs, die door de plaats die zij 
innemen in het productieproces, historisch aangewezen 
zijn om die onhoudbare toestanden tc doen verdwijnen 
en om betere tot stand te brengen, waarin door een 
planmatige productie allen geestelijk en lichamelijk 
ruimschoots alle behoeften zuliein k u n n e n  bevredigen,

De Organisatie van het Proletariaat
De vakvereenigingen en de parlementaire partijen 

zijn producten van de burgerlijke maatschappij en zijn 
als zoodanig onderworpen aan de wetten van de bur
gerlijke maatschappij. Het middel, waarmee de Staat 
zijn onderdanen beheerscht is de scheiding tusschen 
de lichamelijke en de geestelijke arbeid, d .w .z .: de 
bezittende klasse is in het bezit van de machtsmid
delen die zij noodig heeft om de niet-bezittende klasse 
geestelijk neer te houden en te onderdrukken. Gods
dienst, school, pers, litteratuur, m.a.w. de heele zooge
naamde „openbare meening” is de meening van de 
heerschende klasse. De heerschende klasse heeft het 
in haar hand deze volgens haar behoeften te vormen. 
Den proletariërs wordt de geest van onderdanigheid 
reeds als kind met de moedermelk ingegeven ; daarna 
wordt dezelfde geest door de „opvoeding” verder bij 
hen ontwikkeld en hun uenken afgestompt. Zoodoende 
worden zij in hun handelen, dat uit hun denken voort
komt, afhankelijk van de heerschende klasse en door 
haar verdommingsapparaat neergehouden. De eerste 
worsteling van de opstrevende arbeidersklasse, wier 
ekonomiiche belangen tegenovergesteld zijn aan die 
van de kapitalistenklasse, is gericht op een belangen
vertegenwoordiging binnen de instellingen van de heer
schende kiasse. D .w .z.: het proletariaat zendt afge
vaardigden in de parlementen en in de andere bur
gerlijke instellingen om er de belangen van de arbei
dersklasse te behartigen. Om deze belangen-vertegen- 
woordiging eerst mogelijk te maken, schept zich de 
arbeidersklasse haar organisaties, waarvan de belang
rijkste de vakvereenigingen zijn. Wat is echter het 
onvermijdelijk gevolg van deze ontwikkeling ?

e arbeidersklasse schept daarmee in haar eigen 
rijen, binnen haar eigen klasse een nieuwe klasse, 
waardoor zij wordt beheerscht. De organisatie» van 
het proletariaat volgen den grondwet van den kapita
listischen staat. De bekwaamsten onder de arbeiders
klasse worden uit hun eigen klasse opgeheven en 
vormen de heerschers, de geestelijk meerderen over de 
arbeidersklasse. Het organisatie-apparaat zelf echter 
wordt, daar de kapitalistenklasse steeds alle bestaande 
instellingen aan den Staat onderwerpt, met deze laatste 
steeds nauwer verbonden. De vertegenwoordigers van 
de arbeidersklasse, wier belangen tegenovergesteld zijn 
aan die van de arbeidersklasse zelf, worden tot staats
dienaren verheven en vormen de regcciing over de 
aibckiers m den kapitalistischen Staat. Daardoor dus, 
dai de arbeidersklasse in haar eigen organisatie de 
scheiding. tusscl%*A*tJeJ lichamelijke en geestelijke arbeid 
niet overwint', wordt zij door haar eigen organisatie, 
die zich in het bezit van de „vertegenwoordigers” be 
vindt, geestelijk .onderdrukt en neergehouden. Het 
grondbeginsel van den kapitalistischen s ta a t : de onder
drukking van de „volksvertegenwoordigden” door de 
„vertegenwoordigers" wordi automatisch over gedragen 
op de volgens dit beginsel opqebouwde organisatie 
der arbeiders. De vertegenwoordigers in de vakver
eenigingen staan evenais de burgerlijke staat geestelijk 
boven de arbeiders. Zij zijn in het bezit van het geld, 
van de pers, van de litteratuur, in één w o o rd : zij 
beneerschen de leden geestelijk en materieel en zijn


