
van het proletariaat bewust-kommunistisch te rnakjn 
en ook niet om het te bevrijden en tot de overwin
ning te voeren.

W ant het meerendeel van het proletariaat is slecht 
gevoed, woont slecht, is overwerkt, heeft geen vrijen 
tijd om zich te ontwikkelen. Het is slecht onderwezen, 
heeft maar zeer spaarzame kennis en is in 't bijzonder 
in ruik een geestelijke afhankelijkheid van zijn ge
boorte af (en als klasse sedert vele eeuwen), dat het 
den weg naar de vrijheid niet slechts niet ziet, maar 
•'laar zelfs nc-^ niet dü*”ft te denk?;1.:.

Dit kan door niemand betwijfeld worden.
Hieruit volgt dus, dat, ook wanneer het proletariaat, 

het grootste deel er van, zich ir. de bedrijfsorganisaties 
vereenigde, deze zwakheden een groot deel van dit 
grootste deel nog zouden aankleven. Nog langen tijd.

Wat zou —  en zal — daaivün het gevolg zijn voor 
de bedrijfsorganisatie en het daarin georganiseerde deel 
van gei proletariaat ?

Er zullen vele schadelijke gevolgen uit dezen toestand 
van het proletariaat voor de bedrijfsorganisaties ontstaan. 
Vele gevaren.

Ten eers te : Het groote meerendeel van het proleta
riaat heeft door zijn bijzonderen toestand a!s klasse 
dringend behoefte aan kleine verbeteringen en hervor
mingen en aan tegenstand tegen het slechter worden 
van zijne* levensvoorwaarden. Zoo ellendig is zijn leven, 
dat het altijd, ook in de revolutie, daarnaai zal ver
langen en daarvour strijden. Daarom za! het de revo
lutie af en toe en voor korten tijd daarvoor opofferen. 
Het zal zijn bedrijfsorganisaties en zijn arbeidersbond 
ook daartoe brengen en daartoe gebruiken. O pportu 
nisme en reformisme bedreigen de bedrijfsorganisatie 
en den arbeidersbond en het in hen georganiseerde 
deel van het proletariaat.

De bedrijfsorganisatie en de arbeidersbond zijn dus 
altijd blootgesteld aan het gevaar, de revolutie te sabo- 
teeren ter verkrijging van kleine verbeteringen, om een 
schijn van macht te veroveren, om liet aantal leden 
door het opnemen van onzuivere elementen te ver- 
grooten enz. enz.

Er is dan ook niet aan te twijfelen, dat zelfs vele 
leden van de Duitsche Union, evenals vele anarchisten 
en syndicalisten de kommunistische partij niet willen, 
omdat deze de revolutie boven de hervormingen plaatst.

Ten tweede bestaat het groote gevaar van het indi
vidualisme in de bedrijfsorganisaties Door gebrek aan 
kennis, door egoïsme enz. zal het individu, b.v, de 
leider in het bedrijf, zichzelf, zijn belang (als leider) 
boven de revolutie stellen. Hetzelfde zal een bedrijf 
doen, een plaatselijke of een landelijke bond. De 
eenheid voor de revolutie zoo noodig, verdwijnt. Men 
ziet dit reeds hier en daar in Duitschland.

Een derde gevaar dreigt: Het utopisme. Door onvol
doende kennis van de werkelijkheid overschat liet deel 
van hel proletariaat, dat in den arbeidersbond georga
niseerd is, zijn macht. Arbeiders in belangrijke bedrijven 
als voorbeeld de spoorwegen, het transportbedrijf, het 
mijnbedrijf, meenen, dat zij alleen de revolutie, die in 
West-Europa en Noord-Amerika slechts door het ge
zamenlijke proletariaat gewonnen kan worden, kunnen 
winnen.

En ten slotte — en dit is de voornaamste reden 
waarom bedrijfsorganisatie en arbeidersbond niet vol
doende zijn —  groote deelen van het proletariaat 
ontbreekt het aan voldoende kennis. Zij weten met 
genoeg van oeconomie en politiek, van de nationale 
en internationale politieke en oeconomische gebeurte
nissen, van haar samenhang en van haar invloed op 
de revolutie. Zij kunnen daar niet van weten door 
hun toestand als klasse. Daarom kunnen zij niet te 
rechter tijd handelend optreden. Zij handelen als zij 
niet, zij handelen niet wanneer zij wel handelen moeten. 
Zij zullen zich zeer vaak vergissen.

Al deze zwakheden van het proletariaat zijn gevolgen 
van zijn toestand als klasse. Met deze zwakheden moet 
onze taktiek rekening houden. Doen wij dit niet, dan 
zullen zij ons de vrecseüjkste nederlaag berokkenen.

Voor een groot deel van het proletariaat kunnen 
die zwakheden zelfs niet veranderd  worden, zoolang 
het kapitalisme bestaat.

Hoe kunnen wij deze zwakheden van de bedrijfs
organisatie, die het meerendeel van hdt proletariaat 
moet omvatten, doen verdwijnen, hare gevolgen ver
zachten V

Hoe kunnen wij ons voor het opportunisme, het 
individualisme, het utopisme van de bedrijfsorganisatie, 
voor de geringe kennis van een deel van hel proleta
riaat hoeden ?

' Er is een middel.
W ant niet alle proletariërs hebben te weinig kennis. 

En niet allen, in ’t bijzonder niet zij, die grondige 
kennis hebben, zijn Opportunisten, Miuiviuvaiisieu en 
utopisten. Speciaal onder het Duitsche proletariaat zijn 
er velen, die niet slechts door hun gevoel echie revo
lutionairen zijn, maar die ook groote en diepe kennis 
hebben, politieke en oeconomische. Marx en Engels,

Kautsky, Mehring, Bebel, Luxemburg en vele anderen 
lu bben niet vergeefs onder hen geleefd. Nog steeds 
geldt hierom het woord van M arx: Het Duitsche 
proletariaat is aan een proletarische, een werkelijk 
proletarische, revolutie het meest toe.

De klassenverhoudingen, de geweldige vlucht van 
het kapitalisme hebben gedurende de laatste zeventig 
jaren dit deel var. het proletariaat in staat gesteld, zoo 
ver omhoog te komen. Een arider, grooter deel echter 
hebben zij teruggehouden. De verdeeiing in arbeiders
bond en partij is dus een natuurlijk gevolg van de 
productieverhoudingen, van de inwerking van het 
kapitalisme op het proletariaat, dat daardoor in ver
schillende lagen verdeeld werd.

Het deel van het proletariaat, dat groote en diepe 
kennis heeft, ie vereenigen in een organisatie, deze 
organisatie te maken tot eene gronuig begrijpende en 
revolutionair handelende, haar in dienst te stellen van 
de revolutie en alléén van de revolutie, van liet geheele 
proletariaat en alléén van het proletariaat, van de be
drijfsorganisatie cn van den arbeidersbond — dat is 
het middel, dat alle genoemde zwakheden van de l>e- 
drijfsorganisatie, van het proletariaat, opheft of verzacht.

En deze organisatie is de kommunistische politieke 
partij, indien zij de werkelijk revolutionaire kom 
munistische partij, dc goede partij is, indien zij de 
waarlijk wetenschappelijke, op de klassenverhoudingen 
van West-Euiopa en Noord-Amerika berustende, taktiek 
aanneemt.

Want zij  kent de oeconomie en de politiek, nationaal 
en internationaal, gij is niet opportunistisch, niet indi
vidualistisch, niet utopistisch. Z ij  is revolutionair, niet 
slechts in het hart, maar ook in het hoofd. Zij kan 
dus voorgaan met raad en daad. Zij gaat, als zij haar 
taak goed opvat, daarmede voor.

Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat in een deel van 
de bedrijfsorganisatie, van den arbeidersbond, niet even
zeer groote kennis en dezelfde goede eigenschappen 
als in de partij voorhanden zijn. Immers, alle leden 
der panij zijn ook leden van dc bond. Het wil slechts 
zeggen, dat deze elementen in den bond steeds over
stemd kunnen worden door de anderen die nog niet 
zoo ver zijn als zij. De beste elementen worden in 
den bond gemakkelijk geïsoleerd en geatomiseerd en 
hebben daardoor geen kracht. Zij krijgen eerst kracht 
en vergrooten deze, als zij tezamen georganiseerd zijn. *)

Wie al deze dingen betreffende het proletariaat en 
de bedrijfsorganisatie ontkent, die kent öf het prole
tariaat niet, óf de zaak is hem geen ernst.

De partij alleen kan „zuiver” zijn. Door den toestand 
van het proletariaat als klasse.

Zij alleen kan slechts uit werkelijk-revolutionaire, 
lielder bewuste elementen bestaan.

Zij is de eenige proletarische organisatie, die zoo 
kan zijn. Door de klassenverhoudingen, waarin het 
kapitalisme de arbeiders brengt.

En als zij de juiste, op de klassenverhoudingen be
rustende, taktiek volgt, dan zal zij „zuiver” blijven.

*) M en heeft v o o r ^ e s te ld ,  g e e n  partijen te  v o rm en ,  maar  
fru ct ies  in d e  bon d en . Dit ie iet  tot d en  c h a o s  en  d o e m t den  
boud to i  m a c h te lo o sh e id .

Ingezonden.
Aan de Redactie van

De Communistische Arbeider
Oostzeedijk 352 a Rotterdam.

W.M.

De leden onzer loge namen met bevreemding kennis 
van het commentaar door uwe redactie geleverd op 
een in uw blad’ no. 14 van Juni voorkomend artikel 
„S.D.A.P.sche praktijken” (eerst l:»at in ons bezit ge
komen).

Namens de leden moet ik U dan ook mededeelen 
dat wij niet aannemen dat een dergelijk commentaar 
de goedkeuring wegdraagt van den redacteur. Dr. H. 
Gorter en wij veronderstellen dat dit zonder zijn voor
kennis is geplaatst door een of ander redactioneel 
broekje.

Immers, bloot afgaande op een door U ontvangen 
mededeeling wordt, zonder het stuk in z’n geheel op 
te nemen, een voorbarig ooiueei geveid.

Tot juist begrip dezer zaak verzoeken wij U ons 
in de gelegenheid te stellen in Uw orgaan de toedracht 
dezer aangelegenheid uiteen ie zetten waaruit U zal 
kunnen klaar worden dat wanneer twee hetzelfde doen, 
dit daarom nog niet steeds hetzelfde is.

Omreden men dit niet voldoende in het oog heeft 
gehnudcu mogen wij concludeer en dat hier op z’n 
zachtst genomen een voorbarigheid is ten toon ge
spreid die niet getuigd van sociaal inzicht.

Dit schrijven verzoeken wij U te publiceeren in Uw 
eerstvolgend nummer en verzoeken U ons daaronder 
mede tè deelen of U aan ons verzoek wiit voldoen

nl. een uiteenzetting onzerzijds op te nemen, waarna 
wij U deze zullen doen geworden.

Dankzegging bij voorbaat voor de plaatsing en
goeden moed toegewenscht in oen socialen strijd.

Kameraadschappelijk groetend.
Namens Orde XIV loge den Haag.

DE SECRETARIS.

Antwooid van de redactie.
De leden van Loge den Haag van Orde XIV houden 

het ons ten goede, maar zij moeten begrijpen, dat de 
K. A. P .  d.i. e e n  handjevol revolutionairen P r o le ta r ie r s ,  
waarvan er nog verscheidene werkeloos ziin, m e t  
moeite een veertiendaagsch orgaantje uitgeven en dus 
niet aan andere organisaties zooveel gastvrijheid be
toenen kan. waar zij zelf al plaats te kort komt.

Den secretaris willen wij even meededen, dat onze 
p.^. Gorter geen redacteur meer is. Bij ons gaat het 
nl. zoo, dat om het halfaar alle functies door anderen 
worden ingenomen, in dit geval dus door redactio- 
neele broekjes. Ofschoon zij zich al verscheidene jaren 
in een langen broek op dit onderr.iaansche bewegen 
(ietterlijk en figuurlijk) hebben zij nog nooit van Orde 
XIV gehoord, waarschijnlijk door dc geringe luidruch
tigheid dezer organisatie. Echter willen zij eens wat 
meer weten van het doel en de beginselen dezer, blijk
baar betere dan de kapitalistische orde. Zij houden 
zich daarom aanbevolen voor toezending van gegevens, 
ook over de betreffende zaak, doch kunnen niet be- 
looven, dat dit alles in ons orgaan wordt opgenomen. 
Dit hangt geheel en al af van het gewicht en de be
teekenis der gebeurtenissen.

Uit de Afdeelingen.
AMSTERDAM.

De afd. Amsterdam van de K.N.P.N. in h.h. ver
gadering bijeen op Maandag 17 Juli 1922, b e s l o n t  d e  
l e d e n  i. iV». iJ ü i js  c ii  > *. i Secievc t c  royceren :

1. M. Buijs omdat hij als werkgever op een voor 
de arbeidersbeweging ontoelaatbare wijze o p tra d ; 
P. A. Secrève omdat hij bovengenoemde in zijn hou
ding voorging en ondersteunde wat de afdeeling in 
strijd acht met de eerste begrippen van proletarische 
solidairiteit.

Voor de afd. A’dam 
K.A.P.N.

HET BESTUUR

ROTTERDAM.
Op de voorlaatste h.h. vergadering der afd. Rotter

dam had een zeer heftige discussie plaats over het 
artikel „De zelfbewustzijnsontwikkeling van het prole
tariaat” in No. 16 van ons orgaan. Sommige p.g 
noemden het schunnig, wantrouwen zaaiend tegen de 
geestelijke leiders, anarchistisch, onoergrondsch gewroet, 
„Berlijnsch,” etc. Een der Rotterdamsehe p.g. voelde 
zich persoonlijk aangevallen door het artikel (!) en 
stelde voor, de redactie (die naar zijn meening onbe
kwaam voor haar taak is) door het P.B te laten 
interpelleeren en ter verantwoording roepen.

De Rotterdamschc redacteur verklaarde zich daarmee 
accooru. D c J i  het is zeer de vraag, of het P.B. in 
deze competent is. De hoogste instantie in deze is het 
congres; bovendien is er nog een commissie van ge
schillen.

Er heeft zich reeds een afzonderlijke groep gevormd, 
die op het standpunt der redactie staat.

O nze Brochures.
Het Communistisch M a n i f e s t ........................... 20 Cts.
De Grondslagen van het Communisme . 25 „
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K la s s e m o r a a l ....................................................... 10 „

Het imperialisme, de Wereldoorlog er. de
Sociaal-D em ocra tie ................................... 35 „

De Wereldrevolutie ......................................... 25 „
Staat en Revolutie, door N. Lenin . . 40 „
Het Opportunisme in de Nederlandsche Com

munistische Partij . . . . . . . 25 *
Dc Algemeene Arbeidersbond

(Revolutionaire Bedrijfsorganisaties) . 20 *
De organisatie voor den klassenstrijd van

het P r o le t a r ia a t ......................................... 121/2.
De Sov jet-Regeering en de 3e Internationale

op sleeptouw der Intern, bourgeoisie. 20 „
Open brief aan Lenin.......................................... 25 ^
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Ue historische beteekenis van de 
waardevermindering van de Mark.

We ontleenen aan de „Arb. Zeitung” uit Essen ’t 
volgende:

De Duitsche klein-burgers begrijpen de wereld niet 
meer. Of ze ook nog zoo dikwijls de koppen bij 
mekaar steken en diepzinnige nationaal-economisehe 
referaten over de stabiliseering vat. hun Marl  houden. 
Oom Dollar uit Amerika neemt cr niet de minste nota 
van, maar klim l met Amerikaansche snelheid steeds 
hooger cn hooger op d( va]'utu-ludu t?. Alle „w eten
schappelijke” autoriteiten worden opgeroepen, om dit 
raadsel te verklaren, maar niemand weet, wat het te 
beteekenen heeft.

De burgerlijke staatslieden houden conferentie op 
conferentie, om dit probleem op te lossen. Zij ineenen 
de dollar te kunnen schuiven, maar i n ’t volgend oogen
blik worden zij door de dollar geschoven en ai hun 
„oplossingen” omvergeworpen. Kleinburgers, profes- 
?oreii en staatslieden staan radeloos voor de record- 
tab‘1 der dollet-sprongen cn schudden de hoofden 
omdat ze niet weten, waar het heen voert. Zij be
grijpen niet, dat de stijging van de dollarkoers en 't 
dalen van dc Mark niet slechts een in de tegenwoor
dige toestand van het kapitalisme wortelendé oorzaak 
maar vooral ook een diepe historische beteekenis  heeft.

Beide, de onmiddellijke oorzaak zoowel als de diepe 
historische zin, zijn ten nauwste verbonden met de 
concentratiewet van het kapitalisme. Dat beteekent, 
met die ontwikkelingstendenz, die gaandeweg de klein 
kapitalisten door de groot-kapitalisten laat verdwijnen. 
Zooals bij de afzonderlijke kapitalisten in ieder land 
deze ontwikkeiingstendenz sterker wordt, zoo ontplooit 
zij haar werking ook in ’t raam van ’t heele wereld
kapitalisme, doordat zij de kjeine staten steeds meer 
afhankelijk maakt van de groote staten en ten slotte 
hun zelfstandigheid volkomen doet verliezen. De onmid- 
dellijke oorzaak en de diepe historische zin der waarde
vermindering van de Mark is daarom alleen uit deze 
gezichtshoek te begrijpen.

De ineenstorting der Duitsche valuta laat zich ver
klaren uit de verplichting der Duitsche regeering van 
tijd tot tijd sommen voor schadevergoeding in Dollars 
aan de bourgeoisie der overwinnende staten te betalen, 
en uit de daaruit voor haar ontstaande noodzaak op 
de beurs Dollars te koopen Hoe grooter de vraag, 
hoe grooter de prijs.

Met behulp van deze schadevergoeding koopt de 
bourgeoisie der overwinnende landen zich dan de pro
ductiemiddelen in Duitschland, en wel systematisch de 
eene fabriek na de andere, de eene onderneming na 
de andere. Hoe lager de Mark valt, hoe goedkooper 
voor de buitenlandsche bourgeoisie de productiemid
delen in Duitschland te koop zijn, des te hooger in 
Duitsche munt stijgen natuurlijk dan ook de koersen 
van de aandeelen der Duitsche fabrieken op de beurs.

De ineenstorting van de Mark komt voor de Duitsche 
bourgeoisie en haar winstbelangen in zoo verre ge
legen, dat zij daardoor in staat gesteld wordt, goed
kooper voor het buitenland te produc eren en te 
leveren als dit buitenland zelf.  Anderzijds echter ver
oorzaakt het dalen der Duitsche valuta haar zooveel 
grootere kosten bij ’t inkoopen van het voor haar 
productie benoodigde ruwmateriaal in ’t buitenland. 
De allergrootste voordeelen uit de „zenuwachtigheid” 
van de Duitsche Mark trekken ongestoord die industrieën 
in Duitschland, die onafhankelijk zijn van :t inkoopen 
van ruwmateriaal in ’t buitenland, of die internationale 
concernen, wier omvang hen in staat stelt, het ruw
materiaal in  V buitenland zelf te proiiiceerea, dan 
in Duitschland tot afgewerkt product im verwerken 
en het don als zoodanig weer in 't buitenland terug 
te brengen.  Daar vandaan komt het, dat pogingen toi 
aaneensluiting van kapitalistische ondernemingen in de 
laatste tijd vooral in deze richting opgemerkt worden. 
Breede kringen der internationale bourgeoisie zijp dus 
sterk geïnteresseerd bij een zeer lage stand van de 
Duitsche Mark. En de buiienlandsche bourgeoisie heeft 
even goed als Hugo Stinnes haar goede reden, als zij

streven wederkeeiig ruwmateriaal eneindartikel-indi;strie- 
onderncmingen in het buitenland eventueel in Duitsch
land in wilde, letterlijk van uur tot uur stijgende 
hausse, op te koopen.

Door de veranderingen in de economische en poli
tieke grondslag van Duitschland, die door de wassende 
aankoop van Duiischi ondernemingen door di buiten
landsche huurgeoi*/^automatisch te voorschijn geroepen 
worden, begint ook zijn muntstandaard, zijn valuta 
gaandeweg zijn karakter als finahcieeie vertegenwoor
diger van een nationaal-zelfstandige staat te verliezen, 
fioe grooter omvang deze „Ueberfremdung”, deze 
„vervreemding”, de uitverkoop van Duitschland door 
het buitenlandsche kapitaal aanneemt, hoe meer het 
economische leven en dc staat in Duitschland als een 
nationaal-zelfstandige, in zich gesloten eenheid, ont- 
worteld wordt. En des te Jager natuurlijk de stand der 
Duitsche valuta en des te geringer — historisch gezien - 
de noodzakelijkheid van een eigen Duitsche muntvoet, 
d,w.z. oer Duitsche Mark, omdat voor de bourgeoisie 
in het rijk van haar privaatbezit liet gebruik van èén 
enkel betalingsmiddel van een en dezelfde muntstandaard 
gemakkelijker en goedkooper is.

De onverbiddelijke expansiediang van het kapi
talisme dwong de jonge Duitsche bourgouisie in de 
Nieuwjaarsnacht van 1833 tot de eerste beslissende 
stap on de weg tot opbouwen van hare nationale 
eenheid, alle tariefmuren binnen het Duitsche rijk te 
verbreken, en eenige tientallen jaren later tot de tweede 
stap, een gemeenschaapelijk betalingsmiddel, de Mark, 
in de plaats te stellen van de Taler, Kreuzer, Heller, 
Groschen enz. van de vele kleine staten. Heden na 
honderd jaren — vernietigt de in tusschen groot ge
worden wereldbourgeoisie reeds groote nationale gren
zen, opdat de kapitalistische handel de vrije baan over 
de heele aarde krijgt.

In het ontwikkelingsproces der opbouw van de 
nationale eenheid in Duitschland over won de mach
tigste der nationale klein-staten, Pruisen, niet ’t minst 
daaidoor, dat het de toegang tot de open zee en daar
mee de deur der kapitalistische wereldhandel bezat. 
Zijn  Mark werd officieel betalingsmiddel in heel 
Duitschland. Wie weet. of later niet eenmaal de sterkste 
van de kapitalistische groepen der wereld, de Am e
rikaansche bourgeoisie, haar boven alles beminde 
Dollar tot alUtu zalig tna kende god ran deze aarde 
verheffen zal.

In Weenen wordt voor een deel de kroon in den 
handel reeds in ’t geheei niet meer in betaling genomen. 
En de Duitsche zwaar-industrie geeft er de voorkeur 
aan exportzaken van Duitschland naar ’t buitenland 
aiieen nog in dollars af ie sluiten en te verrekenen.

hi dezelfde richting ais het scheppen van een inter
nationale valuta liggen de zich wederkeerig bijna over
stortende talrijke pogingen van burgerlijke professoren, 
om een nieuwe theorie der internationale valuta als het 
recept tot verwezenlijking van de hemel op aarde 
aaneen te lijmen, om met dit patent-gencesmiddel de 
wereld in een handomdraai gezond te maken („de 
wereld — dat ben ik”). Dat is voor alles het betee- 
kenisvolle, intusschen verwerkelijkte voorstel van de 
financieeie kommissie van de volkerenbond, tot „gezond- 
maken” van Oostenrijk, om het uitsluitende recht tot 
uitgifte van papiergeld, aan een door hem zelf opge
richte en geleide bank in Weenen over te dragen.

Dit voorstel heeft in de onlangs ongerichte biljetten- 
bank van Oostenrijk  zijn verwezenlijking gevonden.

Volgens de statuten dezer bank hebben in de plaats 
van de staat, 7 Weensche groot-banken het monopolie 
tot uitgifte van ’t Oostenrijkgehe papiergeld.

Daarbij bevinden zich de grootste van 7 Weensche 
bankinstellingen zoo stevig in de macht van het 
Engelsch-Fransche kapitaal, dat dit reeds voor een jaar 
in staat was, de hoofdkantoren van de vroeger zelf
standige Anglo-Bank en de Länder-bank uit Weenen 
resp. naar Londen en darijs te verplaatsen.

Deze ontwikkeling kan noch de Duitsche noch de 
Oostenrijksche bourgeoisie remmen of verhinderen. Zij  
kan alleen doorbroken worden door de proletarische 
revolutie in Duitschland en Oostenrijk.

Als het Duitsche cn Oostenrijksche proletariaat zich

niet nog te rechten tijd tot deze daad opmaakt, dan 
zal de nuitverkoop ran Duitschland en Oostenrijk" 
voortgezet worden, en wel tot volledige ontruiming.

Dan zal de Mark ontworteld zijn en tot de uiterste 
grens tot op ’t nulpunt moeten zinken. Want de 
tendenz en laatste noodzakelijkheid voor het wereld- 
kapitaal is het vastleggen van een gelijke miinteen- 
h( id van de heele wereld. Zooals voor nauwelijks 
**en half honderd jaren in het Duitschland dei kleine 
.staten al de Kreuzer. Taler. Heller, Groschen en Zil- 
vergroschen sterven moesten, opdat de Duitsche bour
geoisie haar winst zooveel gemakkelijker verrekent n 
kon, Z O O  ligt het in de ontwikkelingslijn ran het 
wereldkapitalisme na de oorlog, ook de Mark, de 
Frank, de Roebel, te vernietigen en voor hen een 
eenheids geld te fabriceeren, alsgetuigenis.dat voortaan 
de uitbuiting van het proletariaat over de heele wereld 
gelijk „geregeld” is.

liet proletariaat der heele wereld staat voor een 
zware, moeilijke toekomst, waaruit slechts één redding 
mogelijk i s : de proletarische werehlrerolrtie. Het
Duitsche proletariaat staat in de strijd iegen de wereid- 
bourgeoisie op de meest vooruitgeschoven post. Het 
moet de eeiste en beslissende slag leveren. Niet zijde 
aan zijde met de Duiisuic uourgcuisie, neen, allereerst 
moet het deze verpletteren, terwijl Jiet zich door de 
verovering van het staatsapparaat m bezit stelt 
der productiemiddelen in Duitschland! Dan zullen de 
valuta-zorgen vanzelf een einde nemen.

De Londensche Conferentie.
De steeds veruer voortschrijdende ineenstorting van 

Duitschland maakt het Duitschland onmogelijk de ver- 
eischte miljarden op tijd aan de overwinnende landen 
te verstrekken. Zoo werd het noodzakelijk, dat de wijze 
heeren weer eens een conferentie belegden, om nu over 
een uitstel van betaling voor Duitschland te praten. 
De economische en financieeie constellatie van de 
Europeesche Staten is echter van dien aard, dat men 
reeds van te voren ’t resultaat kon vóórspellen. D.w.z. 
nul op ’t rekwest.

De Fransche en Italiaansche financiën gelijken op een 
naar op de Duitsche. Vooral de Fransche. Frankrijk 
heeft niet alleen vele miljoenen te betalen aan Engeland, 
maar nog meer aan Amerika. Zcodat het op ’t oogen
blik een tekort van 90 miljard franc heeft. Frankrijk 
kan geen cent missen, ’t Is zelfs zoo, „dat het uiterst 
twijfelachtig schijnt, of het Frankrijk gelukken zal. 
zonder zeer zware belastingen zijn begrooting binnen 
afzienbaren tijd in evenwicht te brengen, ?eifs al mocht 
de schadeloosstelling in volle omvang binnen komen, 
waaraan eigenlijk niemand meer gelooft” (Hbld 20 Aug.) 
Dit klemi te meer, waar de inkomsten ver beneden de 
raming blijven. De opbrengsten uit belastingen en 
monopolies worden iedere maand minder. De opbrengst 
over de eerste 7 maanden bleef 852 miljoen franc be
neden de raming.

Duitschland gelooft nu door een moratorium en een 
groote buitenlandsche leening zijn kapitaalkracht weer 
te kunnen fundeeren. Maar zijn grootste tegenstander 
Frankrijk kan geen óaycKblik wachten.

De eischen, die Frankrijk in Londen stelde voor ’t 
inwilligen van een moratori urn w aren daarom zoodanig, 
dat het zeker wist, dat Engeland 7? nooit zou toestaan. 
Van deze eischen noemen w e :

1 Kontröle van de Rijksbank.
2 Kontróle in- en uitvoer.
3 Kontróle deviezenhandel in Duitschland.
4 Extra belasting op de Ruhrkolen.
5 Kontróle over de inkomsten uit Staatsmijnen en

bosschen.
6 Deelname aan de Duitsche industrie door verhoc-

ging van ’t aandelenkapitaal met 26%.
' Wat bèteekenen deze eischen ? Kiaar en duidelijk 
heeft Poincaré het gezegd: Wij willen de r u ïn e  
ontgaan. Frankrijk moet zijn kosten van herstel terug
krijgen, o p d a t  het  niet ineen za l  s torten.  Wij 
zijn a a n  h e t  einde van o n z e  k r a c h t

Dus de economische en financieeie kracht van



Frankrijk rust op dc schouders van Duitschland. Vóor- 
waar een kwaad kantoor.

Wij kunnen ons alleen staande houden, als we 
kredieten krijgen, zegt Poincaré Maar datzelfde ver
klaart Duitschland ook. Duitschland, Frankrijk, Italië, 
ja bijna heel Europa verlangt kredieten. Van w i e ?  
Wie za! borg zijn ? Het een ge land dat Europa zou 
kunnen helpen — Amerika, verlangt goede onderpanden 
voor het helpt. Vanwaar moeten deze komen hij de 
katastofale financieeie toestand der afzonderlijke Euro
peesche landen ?

Zoo voert ieder dus maar politiek op eigen gelegen
heid. Frankrijk wil met alle geweld en alie middelen 
Duitschland er toe brengen, aan Frankrijk te geven, 
wat het tot zijn stabiliseering noodig heeft. Voor 
Duitschland beteekent dat volkomen schatplichtigheid 
en onderworpenheid aan .1e Fransche bourgeoisie. 
Zouden de 7 eischen van Poincaré aangenomen zijn, 
dan beteekende dat dc worging van de Duitsche pro
ductie, het begin van h e t  einde. Engeland kan 
hier geen belang bij hebben en tracht door compro
missen Duitschland tegemoet te komen. Maar zonder 
resultaat. Iets werkelijks tot wederoprichting of zelfs 
tot stabilisatie der kapitalistische landen kan men niet 
tot $tand brengen. Steeds wordt wat lapwerk gepro
beerd onder het motief: Tijd gewonnen, veel gev/onneu. 
Het doet denken aan het oude zieke paard, dat telkens 
als het ineenzakte naar de slager gebracht zou worden. 
Maar telkens kwam cr een kwakzalver, die weer een 
nieuw geneesmiddel aan prees.

Zoo zullen ongetwijfeld na deze mislukte Londensche 
conferentie, andere komen. En dan zal zich liet Lon
densche fiasco herhalen.

Welke maa regelen de wijze financiers en diplomaten 
ook nemen, De ineenstor t ing Is niet te v o o r 
komen. D e doodsicrisis van het kapitalisme 
is zeker.

Proletariërs! Zult ge met deze ineenstorting mee 
verkommeren? Zult gij bij de ontzettende ellende,die 
nog wacht, komen to* verstrooide revolten, opstanden? 
Zal de verschijningsvt nn van de ondergang van Europa 
de pennanente ongeordende wanhoopsopstand zijn ? 
Of zult ge doelbewust door middel van uwe raden 
de bezitters onteigenen, om de bedrijven in gemeen
schappelijk bezit te brengen ?

Proletariërs! De keus kan niet inoeielijk oor- 
waarts naar

de d ik ta tuur  on ze r  kiasse.

De Kommunistische Arbeiders 
Internationale K. A. L

Het is de taak van de theorie van de klassenstrijd, 
het wezen der bestaande Internationales bloot te leggen 
en de strijd aan te binden tegen bewuste en onbewuste 
dienaren van het wereldkapitaal.

Gaan wij terug tot dc tijd van de oprichting der 
2e internationale. Op deze trap treedt het socialistische 
internationalisme eerst op als een theoretische erken
ning van de komende kapitalistische ontwikkeling. Het 
lijnrecht tegenovergestelde internationale klassebelang 
tegenover hei nationale burgerlijke klassenbelang der 
uitbijtende ktassen trad nog niet duidelijk te voorschijn. 
Het proletariaat was op deze trap van ontwikkeling

Ons Congres.
Het buitengewone Congres onzer partij op 5 en 6 

Augustus te Utrecht gehouden, nam eenstemmig de 
thesen der K. A. I. voor de definitieve aansluiting bij 
de Komm. Arb. Internationale aan. Het congres gaf 
een duidelijk beeid van de eensgezinde wi: ??er partij 
om sieüing t r  nrüftu iegeii ieder uie tracht onze K.A.P. 
naar het reformisme te trekken.

Geen van de afdeelingen of afgevaardigden nam het 
op voor de taktiek van de uit de K. A. P D. getreden 
groep van Berlijnsche „Kommunisten” , een taktiek die, 
zij het ook nog in bedekte termen, terugvoert naar het 
vakvereenigings- cn het parlementaire opportunisme.

De Nederl. K. A. P. heeft voor deze besliste afwijzing 
van elk reformisme en door het aanvaarden van de 
thesen der Komm. Arb. Intern, getoond, principieel 
voikorncii rijp ie zijn voor uc iaak uie haar wachi, 
en zich door mets of niemand te laten afleiden van 
den eenmaal gekozen weg.

De beteekenis van het aannemen der thesen kan 
niet worden misverstaan. Het zal thans niet meer 
mogelijk zijn legenden te vormen, zooals een onbekende 
schrijver dat tracht te doen in de Berlijnsche K. A. Z. 
alsof de Nederl. F'artij niet volkomen zou staan op het 
standpunt van de K. A. I. Deze legende is thans door 
het congres afdoende de kop ingedrukt. Niet een 
„Ario” , zooals de onbekende in de Berlijnsche krant 
schrijft, maar de geheele partij heeft zich, nogmaals, 
voor de K. A- I. uitgesproken.

Het congres bleek het volkomen eens te zijn met 
onze Duitsche pa* tij in haar stellingname tegen iedere

nog mede geïnteresseerd aan ’t groeien en bloeien vau 
de nationale en burgerlijke staat, aan de hooger-ont- 
wikkeling der kapitalistische productiemiddelen, aan 
kapitaalexpert, aan dc uitbuiting van koloniën en de 
overheersching en uitbuiting van gekleurde rassen door 
het nationale kapitaal. Het proletariaat stroomde in de 
vakvereenigingen en de sociaal-democratische partijen, 
doordat het belang had bii de nationaal-kleinburgerlijke 
doeleinden dezer organisaties, bij de kleine sociale, 
politieke hervormingen, bij de democratisering van de 
staat en bij de demokratische gelijkberechtiging der 
klassen.

Internationa ie gezichtspunten waren hierbij met maat
gevend.

De soc. dem. partijen vervulden de toestroomende 
rm ssa’s met heel de klein-burgerlijke ideologie. En wat 
de soc. democratie stelde tegenover het brutale impe
rialisme iu de tijd der internationale conflicten tusschen 
de meest verschillende staten, der jacht naar koloniën, 
interessersferen, Protektoraten over zwakke staten, 
bondgenootschappen ter versteiking van de nationale 
macht voor militaristische plannen, afpersing van 
bondgenootschappen enz., was geen socialistische inter
nationalisme der proletarische massa’s. Het was klein
burgerlijk pacifisme or.der de dekmantel van het inter
nationalisme. Eisch ten zij meer dan liberale kleinburgers, 
ais zij internationale ontwapening, vreoes- en scheids* 
gerechtsverdragen en opheffing der geheime diplomatie 
verlangden ? Wie d? massa’s het vreedzaam nanst 
elkander leven der naties, gegarandceid door w&ler- 
keerige verdragen ais internationalisme en socialistisch 
maatschappij-ideaal voorstelt, is een klein-burger. Be
wees het imperialisme niet picefondervindelijk, dat er 
in ’t tijdperk der kapitaalexport, der syndicaten, trusts 
en kapitalistische wereldverboncen geen vreedzaam 
naast elkander leven meer bestond cn dat deze belangen 
gebiedend de onderwerping der zwakke staten onder 
de machtigen vorderde ?

De kleinburgerlijke ideaaltoestand ran de nationaal- 
burgerlijke tnaat.schappij vormen op de historische 
ladder bij hei onistaan der kapiiaiisiische productie 
w en/ in deze periode binnengevoerd.

Het was schijn-internationalisme.
In de laatste weken beleefde men met de Duitsche 

„republiek” een gelijksooitige politiek. De reformistische 
methode van aanpassing der vakvereenigingen aan het 
imperialistisch produetieapparaat en dat binnengroeien 
der soc. dememocratie in de nationale burgerlijke staat 
was tegelijk het kleinburgerlijk ontbindingsproces der 
2e internationale en haar internationalisme.

De propagandistische werkzaamheid van eie radicale 
internationalistische vleugel kon daaraan niets veran
deren, trots deze erkende, dat de beheersching van de 
burgerlijke nationale staat door de imperialistische 
belangen van het bank- en kartelkapiiaa! de verovering 
van de staat door ete proletarische massa’s noodzakelijk 
maakte met de politieke methoden van de scherpste 
massa-actie.

Deze theoretische vleugel was machteloos.
In dezelfde organisatie als de reformisten werd de 

revolutionaire kracht opgezogen en verstrooid.
Reeds het óongres te Bazel in 1912 toonde de holle 

fraseologie en de verrotte toestand dezer internationale. 
Het Europeesche imperialisme jn-eep. reeds de kieine 
Balkanvolken naar de keel, de wereldoorlog was met

poging om de Union, de revolutionaire bedrijfsorgani
satie, door het voeren van loonacties e.d. te maken 
tot een bastaard van de vakvereenigingen. De revo
lutionaire bedrijfsorganisatie, die ontstaan is in de 
revolutie en die historisch en politiek alleen de taak 
heeft, eie arbeidersklasse voor te bereiden voor de 
komende revolutionaire bewegingen, mag niet worden 
onderges» hik i gemaakt aan den wii van hen, die het 
reformisme weer willen binnenhaien.

Het voeren van loonstrijd is niet alleen een refor
mistische taktiek, doch het de>el van dezen strijd is 
thans ook utopisch. Door de heerschende doodscrisis 
van het kapitalistische stelsel worden alle economische 
waarden, waaronder -ook de loonen der arbeieters, meer 
en meer fictief.

Het waardeloos worden van het geld in Oost en 
Midden-Europa maakt iedere loonstrijd tot een paskwil. 
Het kapitalisme spoedt naar zijn einde. Dit ik princi- 
pieeie basis van onze takiiek. De econoiniscne en 
politieke gebeurtenissen van de laatste maanden stellen 
dit geweldige historische feit in steeds helderder licht. 
Alle pogingen die het kapitaal aanwendt om nieuwe 
reusachtige markten te vormen en daardoor het kapi
talisme nieuw bloed bij te zetten, zijn mislukt en 
moesten mislukken.
Deze crisis wordt niet veroorzaakt door fouten of ge
breken in het technische apparaat van het kapitalisme, 
doch is een crisis die het hart zelf heeft aangetast. 
Het kapitalisme is in een toestand gekomen, waarin 
haar basis, de winst, wegzinkt, en daarmede het stelsel 
zelf. W ant het kapitaal heeft een afkeer van afwezig
heid van winst ais ue natuur van het ledige.

Deze opvatting omtrent de toestand van het kapi-

de handen te grijpen en daar omzeüde dit congres met 
laffe en tweeslachtige frases de werkelijk actueele 
vragen van internationale acties en had slechts ledige 
bezweringsformules en machtelcoze dreigementen tegen 
hen, die de wereld verdeelden.

De oorlog plaatste, of socialistisch internationalisme 
of klein-burgerlijk nationalisme het onmiddeiiijk kiasse 
belang der proletarische massa’s is, op de historische 
dagorde der practische poli riek voor alie partijen der 
2e Internationale. Klaar en om wonden moest het stelling 
nem en: üi onderwerping onder het bevel van het 
nationale imperialisme óf verzet. Onderwerping be
teekende werktuig tot de proletarische broedermoord, 
ondersteuning der politieke en economische ontrechting 
der overwonnen naties onder de militaire en politieke 
overheersching var, een door monopolie- en bankkapi
taal geregeerd groot-staten-concern.

Verzet be’dekendc: ’t Stopzetten van de productie 
voor de oorlog, desorganisatie van ’t lager en zelf
standig gebruik van de imperialistische crisis tot de 
val van de imperialistenbende en tot de sociale revo
lutie. In alle groote kapitalistische staten stond de 
vraag van de scherpste proletarische klassenstrijd met 
alle politieke en economisehe machtsmiddelen tegen 
de militaire dictatuur op de dagorde. De inwendige 
crisis moest door de soc. democratie voor zuiver piu-

WERKT MET DIT BLAD.
letarisch klassenbelang tot dc machts verovering door
gevoerd worden. De bürget lijke natie was op deze 
historische trap de eenheid van alie klassen der bur- 
(■erlijke maatschap/tij onder dc heerschappij en leidinh 
der imperialistische bourgeoisie. De klassenstrijd om 
de proletarische belangen kon slechts de uiteenscheuring 
der nationale eenheid er. de vernietiging der natie in 
de strijd om de macht tot doel hebben. Deze uiteen
scheuring en vernietiging zijn noodzakelijke perioden 
in ue afrekening tusschen bourgeoisie cn proletariaat. 
De klassenstrijd tegen het imperialisme maakte de 
eenheid van het proletariaat op internationale maatsta 
in scherpste tegenstelling tot burgerlijk nationalisme 
tot een historische noodzakelijkheid, want het interna 
tionalisme van het proletariaat is het noodzakelijk pro 
duet van l|et uiteenscheuren of het verval der naties

De oorlog bracht niet de verwezenlijki g van he 
socialistische imperialisme. Verdediging van nvaderlane 
strijd vcor ’t zelfbeschikkingsrecht der nati’t national 
godsvrede enz. waren de parolen der faffes,k!ein-bui 
g( .lijke soc. democratie in bijna alle lanclen. Het pro 
leiariaat was zelf ook nog klcin-burgerlijk onmachtig 
een nationale klasse, die zich inbeeldde, zijn vaderlanu 
met zijn fabrieken en vakvereenigingen, zijn kuituur 
met de bekrompen opvatting der soc. democratie te 
verdedigen. De soc. democratie droeg de klein-burger 
lijke nationale psychologie der massa's over op haar 
politieke stelling tegenover de staat.

De sociaal-democrat ie  van bijna alle landen ' 
was  de  klein burgerl i jke t raV ant  van het 
roofzuchtige  imperia l isme en de historische 
veran twoordel i jkhe id  v o o r  de wereld-chaos  
en het voor tbes taan  daarvan  kan de 2e in
terna t iona le  niet meer ontkennen.

( Wordt vervolgd).

ialisme klaar en duidelijk te hebben uitgesproken, is 
de verdienste van de, nu ook door de Nederlandsche 
partij aanvaarde, stellingen van de K. A. I. Het congres 
wees beslist af de vaagheden van het Berlijnsche
reformisme ten aanzien van de crisis. Door het aan
vaarden van dit principieele standpunt heeft de Partij 
zich scherp en bewust gesteld tegenover de geheele 
kapitalistische wereld en haar knechten, de parlemen
tair socialistische partijen en de vakvereenigingen van 
iedere soort, die nog altijd ir» het belang van het
kapitaal de arbeiders trachten wijs te maken dat het 
kapitalisme zich weer zal (kunnen) herstellen. Nu deze 
principieele grondslag aanvaard was, sprak het vanzelf 
dat de verdere taktische en principieele stellingen der 
K. A. I. etoor het congres in hun geheel werden aan
genomen. De K. A. I. heeft thans een program dat
consequent stelling neemt tegen elk reformise. voorde 
taktiek van de proletarische revolutie, voor het zelf
standig revoiutionair optreden van de proletarische 
massa’s georganiseerd in revolutionaire bedrijfsorgani
saties, voor de overname der bedrijven door deze 
proletarische organisaties en voor de diktatuur van het 
proletariaat als kiasse ter vesiiging van het communisme.

Het aanvaarden dezer thesen sluit een periode af 
in de geschiedenis der jonge Nederl. K. A. P. De tijd 
van de voorbereiding van ons program van beginselen 
en taktiek is voorbtj. Onze partijgenooten hebben thans 
altes in het werk te stellen om de partij, die nu een 
stevig gefundeerde, principieele grondslag heeft, orga
nisatorisch uit te bouwen en aaneen te smeden tot een 
vast geheel van bewuste, proletarische revolutionairen. 
De partij moet dit program breiigen onder de arbeiders.

Wat nu nog slechts leeft in onze geest, moet tot

Leve liet zelfbeschikkingsrecht.
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hebben, zullen trouw helpen.
Onder leiding van Manuel Quezon, de voorzitter 

van de Philippijnsche Senaat, bevond zien onlangs een 
delegatie te Washington, om de onafhanh lijkheid 
van de Philippijnen  te bewerken.

Het verzoek werd op 22 Juni door de Amerikaansche 
opper-beschaver president Harding geweigerd, om te 
demonstreeren, dat men net zooveel recht heeft, als 
men macht ontwikkelen kan. Die weigering berustte 
natuui lijk geenszing op imperialistische uitbuitingsprin- 
cines. in geenen deele. Harding verklaarde aan de 
delegatie, dat ze zich waarschijnlijk steunde op het 
door de Wilsonsche regeering ingenomen standpunt. 
Dit standpunt heeft later aanleiding gegeven tot een 
wet, die de iatere volledig« vrijheid der Philippinen 
beoogde. Harding herinnerde zijn hoorders er aan, dat 
beproefd was, deze wet zoodanig te veranderen, de 
onafhankelijkheid der eilanden terstond toe te staan. 
Maar dit voorstel werd door overwegende meer4er- 
heid van het toen democratische congres verworpen.

Ach ja die democr—ie ook
Harding wenschte de Philippinen geluk met hun 

„streven naar onafhankelijkheid en zelfbestuur” en ver
klaarde verder, dat iiet eenige geschilpunt de tijd van 
vrijgave betrof. „De meerderheid der Philippijnsche 
burgers verlangt klaarblijkelijk scheiding en zelfbestuur. 
Maar velen onder heb zijn van andere meening. Er zijn 
ook verzoeken tegen onafhankelijkheid gekomen.”

Hij wenschte eie Philippijnen geluk met de vooruit
gang, die ongeëvenaard was in de wereld en wees 
er op, dat deze ontwikkeling onder leiding der Ver. 
Staten en in e1e „Atmosfeer van hoogste vrijheid” tot 
stand gekomen was. Amerika oefent geen presse uit, 
de Philippijnsche regeeringscontröle is steeds meer uit
gebreid, totdat de V.S. ten slotte niet neer  dan de 
autoriteit van de executieve uitoefenden, zonder welke 
ze geen verantwoordelijkheid .kon dragen :

„ Wij steunen uw financiën, óver welk» uitgaven 
gij beschikt. In 1!)20 hieven wij in dt Vereen. Siaien  
3 miljoen lJesos aan invoerrechten op l ’hilippijnsohc 
producten cn garen dat geld aan uw xehutkist. I w  
Obligation zijn in Amerika belastingvrij , bit den u 
een gunstige markt en wij verlangen geen tegen 
prestatie. Onze markt staat roor u  open. zoowel alx

*) Z ie  W irtschaft licher  N ach rich ten d ien st  27 Juli 1922.

vleesch en bloed worden. Het is onze plicht te zorgen 
dat dit program van de revolutie de massa’s aangrijpt 
en daardoor tot een macht wordt. Het tweede belang
rijke besluit, door hei congres genomen, is het besluit 
tot definitieve aansluiting bij de Komm. Arb. Interna
tionale. De Nederl. K. A. P. wenscht niet alleen in 
woorden het program der revolutie te aanvaarden, zij 
wil aan dit, door inzicht en revolutionaire wil verworven 
program, ook een vaste vorm geven. Zij wil zich 
daartoe organiseeren met alle groepen in de wereld, 
die dit program aanvaarden. Ook bij dit punt werden 
de Berlijnsche reformistische halfleden afgewezen. De 
K. A. I. hebben wij noüdig voor de bewustmaking 
van het wereldproletariaat. Zij is noodzakelijk als het 
strijdfront, waarop alle revolutionaire communisten zich 
kunnen organiseeren tegen het kapitalisme, tegen het 
eenheidsfront van de arbeiders met het kapitaal, zooals 
dat thans gepropageerd wordt door de 3 „socialistische” 
internationalen en de geie vakvereenigingsinteuiäiiüüäle 
van Amsterdam. De K. A. I. heeft de strijd te voeren 
tegen allen, die de proletarische revolutie willen smoren, 
weike brave bedoelingen deze wurgers der revolutie 
overigens ook mogen hebben. Hierom vereenigt zich 
de Nederl. K. A. Pf met haar strijdmakkers in Duitsch
land, Engeland, Rusland, Bulgarije, Zuid-Afrika, in 
welke landen reeds partijen of groepen bestaan, die 
zich stellen op den grondslag der K. A. I., terwijl zij 
meent uat binnen zeer korten tijd in alle kapitalistische 
lauden zich Komm. Arb. Partijen zullen vormen, die 
net strijdfront der prolet. revolutie, de K. A. I. zullen 
versterken. Hierin zullen wij ons docr niemand cn 
niets laten terughouden. Ons* betrekkelijk klein aantal 
schrikt ons niet af. Wij weten, dat onze kracht thans
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de uwe roor ons. want onze handel berust op weder 
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*> ~ lie uit de onafhan-
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A D M .  k o m . a r b . hk minderheid."
Ijkheid is nog niet 
mtwikkeling moet 

worden afgewacht, waaruit dan zou moeien blijken, 
of de verhouding opgelost of bevestigd zal worden, 
ingeval dit dan de wensch der Philippijnen zou zijn.

•

Markdebacle.
Voor één gulden w<irdt 507 mark l>etaa!d of wel 

rond 300 maal meer dan vóór den oorlog. Als we dit 
lezen misschien nog meer. De scherpe daiing van de 
mark in de laatste dagen motiveert men in Duitschland 
algemeen met eie opvatting, dat het vertrouwen in de 
mark verdwenen is, dat niemand meer marken wil 
koopen, de mark dus zonder st«un is. Groote fabrieken 
hebben zich van de mark afhankelijk gemaakt, d.w.z. 
dat zij haar prijzen niet in marken uüdrukkeu doch in 
een munteenheid, waarvan de koers vrij standvastig is.
B.v. Dollars. Al daalt ete koers van de Mark nu nog 
zoo snel, haat Dollarbezit waarborgt haar de noodige 
grondstoffen voor het bedrijf te kunnen inkoopen. 
Hadden zij haar prijzen in marken genoteerd, dan zou 
de waarde van die marken, welke bij verkoop van 
producten in haar bezit komen, na enkele dagen, b.v. 
slechts 1 3 van haai waarde hebben behouden. Voor 
den aankoop van de noodige grondstoffen zou dan 
2 /3  van het benoodigde bedrag gevonden moeten 
worden langs een weg die zeker geen voordeejige 
genoemd mag worden. Zelfs winkeliers, dus kooplieden 
die een betrekkeiijk klein bedrijfkapitaal aanwenden, 
verwisselen iederen dag hun markenontvangsten tegen 
Dollars, om eie waardevermindering van de mark te 
ontloopen.

Deden zij dat niet dan zouden zij inoeielijk ir. staat 
zijn later weer nieuwe goederen in te koopen.

Hieruit blijkt du», dat zoowel fabrikanten als win
keliers, als gevolg van ete waardevermindering van de 
mark, met heel wat moeielijkheden hebben te kampen. 
Ei /.ij nog op gewezen dat deze omzetting van marken 
in dollars een grootere aanbod van marken doet ont
staan wat aan de koers van de mark zeker geen goed 
doet.

De invloed van de koersdaling op dc prijzen za! 
naar verwacht van dien aard ziin, dat van een prijzen- 
revolutie gesproken zal kunnen worden. Prijsverhoo- 
gingen van 50 ä 100 percent staan voor de deur. Het 
spreekt vanzelf, dat de loonen een dergelijke hausse
----------------------------------------------------------------------------------
niet in de eerste plaats ligt in ons aantal, maar in ons 
revolutionair inzicht en in ons revolutionair wiiien.

De angstige halfheden van iiet Berlijnsche reformisme 
kunnen ons evenmin ’vai> doel doen veranderen, als de 
bestrijding door de „officieele arbeidersbeweging” . De 
opvatting der Berlijners, da* eerst in alle landen be
langrijke K. A. P. organisaties en revolutionaire bewe
gingen moeten ontstaan en eerst daarna een K. A. I. 
kan worden gevormd, wijzen wij zeer beslist van de 
hand. Dit is niets anders dan contra revolutionaire 
praatjestnakerij Juist de K. A. 1. moet worden hjt 
centrum der wereldrevolutie, waaromheen alie revoKiti- 
onaire proletariërs zich kunnen en moeten groepeeren. 
Wie dit niet wii, aanvaardt niet de consequenties eter 
proletarische revolutie.

Wij kunnen niet ermede volstaan een K. A. 1. te 
wenschen. Van schoone wenschen en leelijke praktijken 
is de geschiedenis eier arbeidersbeweging genoeg over 
iaden, maar wij hebben de taak er een te schappen. 
Onze revolutionaire wil moet omgezet worden in een 
daad. Daarom de K.A.!. Daarom d e ‘nternationate van 
de proletarische revolutie. Door het aanvaarden van 
het program — en door de aansluiting bij de interna
tionale der revolutie, toonde de Nederi. K. A. P. vol
komen te staan op de hoogte van haar taak: de voor
bereiding der proletarische revolutie door de opwekking 
van de ïclassezelfstandigheid en het revolutionair inzicht 
bij het proletariaat. De beteekenis van het program en 
de noodzakelijkheid der K. A. I. worden steeds duide
lijker, nu nieuwe verschijnselen er' op wijzen dat het 
kapitalisme opnieuw voor een verscherping der crisis 
staat. Het mislukken van de intern, conferenties van 
Den Haag en Londen, de nieuwe, duizelingwekkende,

slechts lar ;zaam volgen. Zoo heeft de Duitsche chemi
sche grootindustrie de verkoopprijzen met 90 procent 
verhoogd. Dus bijna verdubbeld. En de loonen?

Bij de schoenindustrie staat inkrimping van den 
arbeidstijd te wachten. Ook hier moet eie oorzaak 
worden gezocht bij de depreciatie van de mark, welke 
waardevermindering geldschaarschte veroorzaakt, met 
gevolg gebrek aan kapitaal. Wat het gevolg hiervan 
voor de arbeiders zal zijn is duidelijk.

Mocht dan ook, zooals men vreejt, uit dit gebrek 
aan bedrijfskapitaal de arbeidstijd aanmerkelijk worden 
ingekort, dan zal de hieruit voortvloeiende werkeloosheid 
gepaard met ondragelijk hooge prijzen, niet te overzicne 
moeielijkheden voor het kapitaal kunnen scheppen.

Het is te hopen dat de Duitsche arbeider, evenals 
de grootkapitalisten, weten wat er te gebeuren staat 
en hiernaar zullen handelen. Er is maar één oplossing. 
Alle macht aan de arbeiders door de prolet rische 
revolutie of een ellendige dood.

Jullie Voorland, Arbeiders!
Wij weten allen hoe moeilijk het is, eie Nederlami- 

sche arbeiders onze ideeën bij te brengen.
't Zou je soms wanhopig maken, als je, na je keel 

schor gepraat tc hebben, van een arbeider, die je dacht 
dat al zoo lekker „op weg” was ten antwoord krijgt:

„Ja, je hebt gelijk, daar in Duitschland moet er wat 
gebeuren maar als je zegt dat wij d ’r hier ook zoo 
voorstaan, elan heb je ’t tnis h o o r ! ’t Is hier heel wat 
anders en d ’r zal nog best weer werk komen !”

En dan begin je weer van voor af, maar overtuigen 
doe je hem niet, die arbeider, die ’t nog zoo kwaad 
niet heeft.” En, wat bliksem, heeft ie in Juli nog niet 
op de Communisten gestemd ? Want, dat er reactie is, 
dat ziet ie. En daar moet je ♦egen in gaan. Anders 
gaat de 8 uren dag weer verloren. En die Scheep- 
vaartverevniging, ja, die willen ons d ’r onder hebben. 
Maar als ze ’t erg maken, dan komt er best weer wat 
verzet en dat moet groeien, zie je ! En dan probeeren 
of d ’r niet een algemeene s taking. . . .  Want daar zijn 
de kapitalisten nog wät bang van. Maar jij, met je 
uit de vakvereeniging! Jij speelt met de patroons 
onder één hoedje. Nee man, van jou moet ik niks 
hebben.”

Wie onzer kameraden, heeft ze niet géhoord, die 
argumenten ? Vol hoop begin je tegen ze te praten. 
Je hoort ’t wel, ze haten.’t kapitalisme. Maar als je 
ze zegt, dat met haten ’t kapitaal niet uit eie wereld 
is, dat er daden noodig zijn en als je ze den weg wijst, 
d e gegaan móet worden, och, dan nemen ze ’t niet 
an, dat ’t een kwestie van vandaag, van vanelUg, 
versta je ? is. Zóó ver is ’t nog n ie t!

Nee, in ’t buitenland, daar in Duitschland en Oos
tenrijk, ja, daar loopt ’t mis, hier in Holland is er nog 
geen kijken n a a r !

Arbeiders, goedgeloovige, niet-verder-dan-je-neus- 
lang-is-kijkende arbeiders, is dat w a a r?  Hebben wij 
’t nog zoo goed y Moeten jullie dat nou zeggen, di« 
met een steungeld moet rondkomen, waarvan een kapi
talist nog geen dag kan leven ? Moeten jullie dat 
zeggen, metaalbewerkers, die met lo n e n  naar huis gaan, 
die niet veel hooger zijn dan ’t beetje steun, te weinig 
om te leven te vee! oin te sterven ? En hoe komen 
jullie werkeloozen er aan, te zeggen dat er nog wel

val van de Mark en daardoor de dreigende hongerdood 
van millioenen proletariërs in Midden-Europa, zijn 
teekenen, die er *>p wijzen, dat wij een winter tegemoet 
gaen, die zwaar za! wegen in de weegschaal der 
historie. Nieuwe revolutionaire 'bewegingen werpen 
hunne schaduw vooruit. De K. A. I. en de Nederl. 
K. A. P. hebben bewezen, de ernst van dit revolutio
naire tijdvak, volkomen in te zien. Een groote taak 
hebben onze partijgenooten thans te vervuilen. Wij 
hebben te toonen. eiat wri naar het aanvaarde program 
van de revolutie willen, handelen. Alles moet in het 
werk worden gesteld om de partij te beschermen tegen 
reformistische aanvallen, of zij van binnen of buiten de 
partij komen. Wij moeten van onze paitiigenooten 
eischen, dat zij volkomen medeleven met de partij. 
Dat zij van het woord een daad maken,

„Iedere halfheid is verraad.” Dit moet niet aiieen 
ons richtsnoer zijn. bij het vaststellen onzer principes,
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partij. Wie dit niet wil, toont hiermede onze taktiek 
en onze beginselen niet te begrijpen. Toont de geest 
der revolutie niet te bezitten, hoort niet in onze rijen. 
Dc consequentie hiervan za! de partij op den duur 
ook organisatorisch behooren door te voeren. De 
kracht van de K. A. P. zal moeten ligger, in het feit, 
eiat ieder partijgenoot medewerkt aan de opbouw onzer 
partij, die moet worden een voortroep van de prole
tarische revolutie.

Daarom, kameraden, op voor de K. A. P.!
Op voor de K. A. I.!
Op voor de proletarische Wereldrevolutie!



Frankrijk rust op de schouders van Duitschland. Vónr. 
waar een kwaad kantoor.

Wii kunnen ons  alleen s taan d e  houden, als we 
kredieten krijgen, zegt Hoincaré. Maar datzelfde ver- 
k laart  D uitschlend ook. Duitschland, hrariKiijk, l ta ik ,  
ia bijna heel Europa v::Un;;i kredieten. Va;i wie i 
Wie zai borg zijn ? Het e e n g e  land uat E uropa  zou
kunnen helpen — A m e r i k a ,  verlangt goede onderpanden 
voor het helpt. Vanwaar moeten deze komen bij de 
katastofale financieele toestand der afzonderlijke Euro
peesche landen ? ...................

Zoo voert ieder dus maar politiek op eigen gelegen
heid. Frankrijk wil met alle geweld en alle middelen 
Duitsch'and cr toe brengen, aan Frankrijk te geven, 
wat het tot zijn stabiliseering noodig heeft Voor 
Duitschland beteekent dat volkomen schatphci.tignciü 
«n 'onderworpenheid aan de Fransche bourgeoisie. 
Zouden de 7 eischen van Poincaré aangenomen zijn, 
dan beteekende dat de worging van de Duitsche pro
ductie het begin van het einde. Engeland kan 
hier geen belang bij hebben cn tracht door compro
missen Duitschland tegemoet te komen. Maar zonder 
resultaat. Iets werkelijks tot wederoprichting of zilts 
tut stabilisatie der kapitalistische landen kan men met 
tot stand brengen. Steeds wordt wal lapwerk gepro 
beert onder het motief: Tijd gewonnen, veel gewonneu. 
Het doet denken aan het oude zieke paard, dat telkens 
als het ineenzakte naar de siager gebracht zou worden. 
Maar telkens kwam er een kwakzalver, die weer een
nieuw geneesmiddel aanprees.

Zoo zullen ongetwijfeld na deze mislukte Lopdensc.ie 
conferentie, andeie komen. En dan zal zich het Lon-
densche fiasco herhalen. . . .

Welke maa regelen de wijze financiers en diplomatt 
ook nemen, De ineenstort ing is niet te v o o r 
komen.  De doodskr is is  van liet kapit«. .sme
is zeker.

Proletariers! Zult ge met deze ineenstorting mee 
verkommeren ? Zult gij bij de ontzettende ellende, die 
nog wacht, komen to- verstrooide r e v o l t e n ,  opstanden > 
Zal de verschijningsvorm van de ondergang van Europa 
de ’ permanente ongeordende wanhoopsopstand zijn , 
Of ; U!t ge doelbewust door middel van uwe raden 
de bezitters onteigenen, om dc hediijven in gemeen
schappelijk bezit te brengen ?

Proletariërs! De keus kan niet moeielijk zijn. Voor
waarls naar

de diKtatuur onzer  klasse.

De Kommunistische Arbeiders 
Internationale K. A. i.

Het is de taak van de theorie van de klassenstrijd, 
liet wezen der bestaande Internationales bloot te leggen 
en de strijd aan te binden tegen bewuste en onbewuste 
dienaren van het wereldkapitaal.

Gaan wij terug tot dc tijd van de oprichting der 
2e Internationale. Op deze trap treedt het socialistische 
internationalisme eerst op als een theoretische erken
ning van de komende kapitalistische ontwikkeling. Het 
lijnrecht tegenovergestelde internationale klassebelar.g 
tegenover het nationale burgerlijke klassenbelang der 
uitbuitende klassen trad nog niet duidelijk te voorschijn. 
Het proletariaat was op deze trap van ontwikkeling

Ons Congres.
Het buitengewone Congres onzer pari ij op 5 en 6 

Augustus t e ‘Utrecht gehouden, nam eenstemmig de 
thesen der K. A. 1. voor de definitieve aansluiting bsj 
de Komm. Arb. Internationale aan. Het congres gaf 
een duidelijk beeld van de eensgezinde wil der partij 
om stelling te nemen tegen ieder die tracht onze K.A.l .
naar het reformisme te trekken.

Geen van dc afdeelingen of afgevaardigden nam het 
co voor de taktiek van de uit de K. A. P D. getreden 
proep van Berlijnsche „Kommunisten” , een taktiek die, 
zij het ook nog in bedekte termen, terugveert naar het 
vakvereenigings- cn het parlementaire opportunisme.

De Neder!. K. A. P. heeft voor deze besliste afwijzing 
v a n  elk reformisme en door het aanvaarden van do 
thesen der Komm. Arb. Intern, getoond, principieel 
volkomen rijp te zijn voor de taak die haar wacht, 
en zich door niets of niemand tc laten atleiden van
den eenmaal gekozen weg.

De beteekenis van het aanneinen der thesen Kan 
niet worden misverstaan. Het n \  thans met meer 
mogelijk zijn legenden t e  vormen, zooals een onbekende 
schrijver dat tracht te doen in de Berlijnsche K. A Z 
alsof de Neder!. Partii niet volkomen zou staan op ne! 
standpunt van de K. A. I. Deze legende is thans door 
het congres afuoende de kop ingedrukt. Niet een

Ario” , zooals de onbekende in de Berlijnsche kram 
schrijn’ maar de geheele partij heeft zich, nogmaals, 
voor de K. A- I. uitgesproken.

Het congres bleek het volkomen eens te zijn met 
onze Duitsche partij in haar stellingname tegen leaere

nog mede geïnteresseerd aan ’t groeien en bloeien vau
de nationale en burererliike staat, aan de hooger-ont-
wikkeling der k
kapitaalexport, a;
overheersching er
het nationale kap
vakvereenigingen
doordat het belar
doeleinden dezer
politieke hervorm
staat en bij de
klassen.

Internationale j 
gevend. ,

De soc. dem, 
massa’s met heel 
de soc. deinocral 
nalisme iu de tij 
de meest versch;
interesse rsfer en, [HUIVAIUIUIVM •✓*... . . . . . .  ,
bondgenootschappen ter verstelking van de nationale 
macht voor militaristische plannen, afpersing van 
bondgenootschappen enz., was geen socialistische inter
nationalisme der proletarische massa’s. Het was klein
burgerlijk pacifisme onder de dekmantel van het inter
nationalisme. Eischten zij meer uan liberale kleinburgers, 
als zij internationale ontwapening, vredes- en scheids- 
g e r e c h t s verdragen en opheffing der geheime diplomatic 
verlangden ?  Wie de massa’s het vreedzaam naast 
elkander leven der naties, gegarar.dceid door w<3ier- 
keerige verelragen als internationalisme en socialistisch 
maatschappij-ideaal voorstelt, is een klein burger. Be
wees het imperialisme niet proefondervindelijk, clat er 
in ’t iijdperlc der kapitaalexport, der syndxaten. trusts 
en kapitalistische wereld verbonden geen vreedzaam 
naast elkander leven meer bestond en dat deze belangen 
gebiedend de onderwerping der zwakke staten onder 
de machtigen vorderde V

De kleinburgerlijke ideaalioe*iand van de nationaal- 
burgerlijke maatschappijvonren op de historische 
ladder bij het ontstaan der kapitalistische productie 
werd in deze periode binmngevoerd.

Het was schijn-internationalisme.
In de laatste weken beleefde men met de Duitsche 

„republiek” een gelijksooitige politiek. De reformistische 
methode van aanpassing der vakvereenigingen aan het 
imperialistisch productieapparaat en dat binnenroeien 
der soc. dememocratie in de nationale burgerlijke staat 
was tegelijk het kleinburgerlijk ontbindingsproces der 
2c internationale er. haar internationalisme.

De propagandistische werkzaamheid van de radicale 
intei nationalistische vleugel kon daaraan niets v . r a 
deren. trots deze erkende, dat de beheersching van ce 
burgerlijke nationale staat door cie impeiiaiisiischc 
belangen van het bank- en karieikapitaal de verovering 
van de staat door de proletarische massa’s noodza Kei ijk 
maakte met de politieke methoden van de s e n d e t e
massa-actie. K i  Efvl-

Deze theoretische vleugel was machteloos.
In dezelfde organisatie als de reformisten werd de 

revolutionaire kracht opgezogen en verstrooid.
R-eds het oongres te Baze! in 1912 toonde de hoile 

fraseologie cn de verrotte toestand dezer internationale. 
Het Europeesche imperialisme greep reeds de kleine 
Balkanvolken naar de keel, de wereldoorlog was met

poging om de Union, de revolutionaire bedrijfsorgani
satie, door hei voeren van loonacties e.d. te maicen 
tot een bastaard v a n  de vakvereenigingen. De revo
lutionaire bedrijfsorganisatie, die ontstaan is in de 
revolutie en die historisch en politiek alleen de taak 
heeft, de arbeidersklasse voor te bereiden voor de 
komende revolutionaire bewegingen, mag niet worden 
ondergeschikt gemaakt aar» den wil van hen, die net 
reformisme weer willen binnenhalen.

Het voeren van loonstrijd is niet alleen een refor
mistische taktiek, doch het doel van dezen strijd is 
thans ook utopisch. Door de heerschende doodscrisis 
van het kapitalistische stelsel worden alle economische 
waarden, waaronder *ook de loonen der arbeiders, meer
en meer fictief.

Het waardeloos worden van het geld in Uost- en 
Midden-Europa maakt iedere loonstrijd tot een paskwil.
t • « i _ »mor "*»n Oit *K OTITlk'l —nei Kaüiiaiiöinc opovwt» «»«c*. —  —  -- r
pieele basis van onze taktiek. De economiscne en 
politieke gebeurtenissen van de la a t s te  maanden stellen 
dit geweldige historische feit in steeds helderder licht. 
Alle pogingen die het kapitaal aanwendt om nieuwe 
reusachtige markten te vormen en daardoor het kapi
talisme nieuw bloed bij te zetten, zijn misiuki en 
moesten mislukrcen.
.Dc-/«* crisis wordt niet veroorzaakt door fouten of ge
breken in het technische apparaat van het kapita-isme, 
doch is ccn crisis die het hart zelf heeft aangetast. 
Htt kapitalisme is in een toestand gekomen, waarin 
haar bas'ls, de winsi, wegzinkt, e n  daarmede het stelsel 
zelf. W ant het kapitaal heeft een afkeer van afwezig
heid van winst als de natuur van het ledige.

Deze opvatting omtrent de toestand van liet kapi-

de handen te grijpen en daar omzeiide dit congres met 
laffe en tweeslachtige frases de werkelijk actueele

val ' ran de imperialistenbende en tot de sociale revo
lutie !n alle groote kapitalistische staten stond de 
vraag van de scherpste proletarische klassenstrijd met 
alle politieke 'en economisehe machtsmiddelen tegen 
de militaire dictatuur op de dagorde. De inwendige 
crisis moest door de soc. democratie vuoi /uiver pro-

W ERK T M ET DIT BLAD.
letarisch klassenbelang tot de machtsveroveiing door
gevoerd worden. De bürget lijke natie was op deze 
historische trap de eenheid van alle klassen der bur- 
<! er lijke maatschappij onder dc heerschappij en leidinh 
tlt'j' | j * i bourgeoisie. De klassenstrijd urn 
de proletarische belangen kon slechts de uiteensc'neuring 
der* nationale eenheid en de vernietiging der natie in 
de strijd om de macht tot doel hebben. Deze uiteen- 
scheuring en vernietiging zijn noodzakelijke perioden 
in de afrekening tusschen bourgeoisie en proletariaat. 
Dt  klassenstrijd tegen het imperialisme maakte de 
eenheid van het proletariaat op internationale maatsta 
in scherpste tegenstelling tot burgerlijk nationalisme 
tot een historische noodzakelijkheid, want het interna 
tionalisme van het proletariaat is het noodzakeluk pre 
duc* van l|et uiteenscheuren of het verval der naties 

* De oorlog bracht niet de verwezenlijki g van he 
spcialistische imperialisme. Verdediging van nvaderlant 
strijd voor ’i zelfbeschikkingsrecht der nati’t national 
godsvrede enz. waren de parolen der laffes,kleiri-bü; 
«erlijke soc. democratie in bijna alle landen. Het pro 
fetariaat was zelf ook nog klein-burgerlijk onmachtig 
een nationale klasse, die zich inbeeldde, zijn vaderland 
met zijn fabrieken en vakvereenigingen, zijn kuituur 
met de bekrompen opvatting der soc. democratie te 
verdedigen. De soc, democratie droeg de kiein-burgei- 
lijk,» nationale psychologie der massa’s over op haar 
politieke stelling tegenover de staat.

De sociaal-democratie  van bijna alle .anden 
was de klein burgerl i jke trav^ant van het 
roofzuchtige  imperial isme en de historische 
veran twoordel i jkhe id  v o o r  de wereld-chaos 
en het  vo o r tb es taan  daarvan  kan de 2e In
ternationale  niet meer  on tkennen.

(W ordt vervolgd).

talisme klaar en duidelijk te hebben uitgesproken, is 
de verdienste van de, nu ook door de Nederlandsche 
partij aanvaarde, stellingen van de K. A. I. Het congres 
wees beslist af de vaagheden van het Bei lijnsclie 
reformisme ten aanzien van de crisis. Door liet aan
vaarden van dit principieele standpunt heeft de Partij 
zich scherp en bewust gesteld tegenover de geheele 
kapitalistische wereld en haar knechten, de parlemen
tair socialistische partijen en de vakvereenigingen van 
iedere soort, die nog altijd in het belang van het 
kapitaal de arbeiders trachten wijs te maken dat het 
kapitalisme zich weer zal (kunnen) herstellen. Nu deze 
principieele grondslag aanvaard was, sprak hei vanzelf 
dat dê verdere taktische en principieele stellingen der 
K A I. door het congres in hun geheel werden aan
genomen. De K. A. I. heeft thans een program dat 
consequent stelling neemt tegen elk reformise, voorde 
taktiek van de proletarische revolutie, voor het zelf
standig revolutionair optreden van e?e proletarische 
massa’s georganiseerd in revolutionaire bedrijfsorgani
saties, voor de overname der bedrijven door deze 
proletarische organisaties en voor de diktatuur van het 
proletariaat als klasse ter vestiging van het communisme.

Het aanvaarden dezer thesen sluit een periode at 
in de geschiedenis der jonge Nederl. K. A. P. De tijd 
van de voorbereiding van ons program van beginseien 
en taktiek is voorbij. Onze partijgenooten hebben thans 
alles in het werk te stellen om de partij, die nu een 
stevig gefundeerde, principieele grondslag heeft, oiga- 
msatorisch uit te bouwen en aaneen te smeden tot eei: 
vast geheel van bewuste, proletarische revolutionairen. 
De partij moet dit program brengen onder de arbeiders.

Wat nu nog slechts leeft in onze geesi, moet tot

Leve liet zelfbeschikkingsrecht.
A m e r i k a  e n  J e  P h i l i p p i n e n .  *)

Het eilandenrijk van meer dan 3000 eilanden tusschen 
Japan cn Oost-Indië wordt a amenge vat onder deii naam : 
de Philippinen. De oorspronkelijke bewoners worden 
gelukkig gemaakt met moderne beschaving, die speciaal 
door Amerika wordt bijgebracht. Werken voor 't  groot
kapitaal tó ’t kenmerk van moderne beschaving en zoo 
worden de inlanders ingewijd met de geheimenissen 
van kapitalistische roofbouw in de rijst, suiker, hout- 
cultures. Geheel Ijeschaafd zijn de inlanders nog niet 
geworden. Want van de 500 miiioen Are bebouwbare 
grond zijn nog maar 300 miljoen in exploitatie.

*t Blijkt ook hieruit, dat kolen-, ijzer-, koper-, goud-, 
zilver-, zwavel- en petroleum-gebieden nog in 't geheel 
niet worden geëxploiteerd. ;t Spreekt vanzelf, dat 
Amerika hier nog veel beschaven moet. E n d e 6 gioote 
banken, die zich in ’t centrum, Manila, gevestigd 
hebben, zullen trouw helpen.

Onder leiding van Mrnuel Quezon, de voorzitter 
van de Philippiinsche Senaat, bevond zich onlangs een 
delegatie te Washington, om de onafhanh lijkheid 
van de P h ilipp inen  te bewerken.

Het verzoek werd op 22 juni door de Amerikaansche 
opperbeschaver president Harding geweigerd, om te 
demonstreeren, dat men net “zooveel recht heeft, als 
men macht ontwikkelen kan. Die weigering berustte 
natuui lijk geenszing op imperialistische uitbuitingsprin- 
cipes. In geenen de Ie Harding verklaarde aan de 
delegatie, dat zJ zich waarschijnlijk steunde op het 
door de Wilsonsche regeering ingenomen standpunt. 
Dit standpunt heeft later aanleiding gegeven tot een 
wet, die de latere volledige vrijheid de; Philippinen 
beoogde. Harding herinnerde zijn hoorders er aan, dat 
beproefd was, deze wet zoodanig te veranderen, de 
onafhankelijkheid der eilanden terstond toe te staan. 
Maar dit voorstel werd door overwegende meerder
heid van het toen democratische congres verworpen.

Ach ja, die democratie ook !
Harding wenschte de Philippijnen geluk met hun 

„streven naar onafhankelijkheid en zelfbestuur” en ver
klaarde verder, dat het eenige geschilpunt de tijd van 
vrijgave betrof. „De meerderheid der Philippijnsche 
burgers verlangt klaarblijkelijk scheiding en zelfbestuur. 
Maar velen onder heb zijn van andere meening. Er zijn 
ook verzoeken tegen onafhankelijkheid gekomen.”

Hij wensclite de Philippinen geluk met de vooruit
gang, die ongeëvenaard was in de wereld en wees 
er op, dat deze ontwikkeling onder leiding der Ver. 
Staten en in de „Atmosfeer van hoogste vrijheid” tot 
stand gekomen was. Amerika oefent geen press e •jit. 
de Philippijnsche regeeringscontröle is steeds meer uit
gebreid, totdat de V.S. ten slotte niet meer dan de 
autoriteit van de executieve uitoefenden, zonder welke 
ze geen verantwoordelijkheid .kon d ragen :

„ Wij steunen uw financiën, 6ver welks uitgaven 
(/ij beschikt. In 1920 hieri n wij in de Vereen. Staten  
S miljoen Pesos aan invoerrechten op Philippijnsohe 
producten cn garen dat geld aan uur schatkist, ï w  
Obligation zijn in Amerika belastingvrij, bieden it 
een gunstige markt en wij verlangen geen tegen 
prestatie. Onze markt -staal roor u open. zoowel u l*

*) Z ie  W irtschaft licher  N a ch rich ten d ien st  27 Juli 1922.

vleesch en bloed worden. Het is onze plicht te zorgen 
dat dit program van de revolutie de massa’s aangrijpt 
en daardoor tot een macht wordt. Het tweede belang
rijke besluit, door het congres genomen, is het besluit 
tot definitieve aansluiting bij de Komm. Arb. Interna
tionale. De Nederl. K. A. P. wenscht niet alleen in 
woorden het program der revolutie te aanvaarden, zij 
wil aan dit, d o o r  inzicht en revolutionaire wil verworven 
program, ook een vaste vorm geven. Zij wil zich 
daartoe organiseeren met alle groepen in de wereld, 
die dit program aanvaarden. Ook bij dit punt werden 
de Berlijnsche reformistische halfleden afgewezen. De 
K. A. I. hebben wij noodig voor de bewustmaking 
van het wereidproletariaat. Zij is noodzakelijk als het 
strijdfront, waarop alle revolutionaire communisten zich 
kunnen organiseeren tegen het kapitalisme, tegen het 
eenheidsfront van de arbeiders met het kapitaal, zooals 
dat thans gepropageerd wordt door de 3 „socialistische” 
inicrriMticnaicri er: de gele ¥2kverecnig!P:gc-’n*prnationme 
van Amsterdam. De K. A. I. heeft de strijd te voeren 
tegen allen, die de proletarische revolutie willen smoren, 
welke brave bedoelingen deze worgers der revolutie 
overigens ook mogen hebben. Hierom vereenigt zich 
de Nederl. K. A. PJ met haar strijdmakkers in Duitsch
land, Engeland, Rusland, Bulgarije, Zuid-Afrika, in 
welke landen reeds partijen of groepen bestaan, die 
zich stellen op den grondslag der K. A. I., terwijl zij 
meent dat binnen zeer korten tijd in aiie kapitalistische 
landen zich Komm. Arb. Partijen zullen vormen, die 
hei stri'-dfront d?r °ro!et: revolutie, de K. A. I. zullen 
versterken. Hierin ‘zullen wij ons door niemand en 
niets laten terughouden. Ons betrekkelijk klein aantal 

chrikt ons niet af. Wij weten, dat onze kracht thansO

de uwe roor ons, want onze handel berust op weder 
keerigheid onder dezelfde rtag. W ij besparen u de 
kosUid van diplomatische >c\tegenwonrdiging in de 
hc*le wereld. <n toch is uw rredo verzekerd en gij 

fit) ge im* f*’ wijze vertegenwoordigd".
Zoolang de  tegenwoordige verhouding voortduurt, 

staat de internationale veiligheid der Philippinen vast. 
Bij volkomen onafhankelijkheid zoudt ge de^e zekerheid 
verliezen. President Harding verklaarde, dat hij niet in 
’t min^t betwijfelt, dat de Philippinen zich opgewassen 
irpvoelen tegen de verrichtingen, die uit de onafhan
kelijkheid voortvloeien. Maar, het nootlot heeft onze 
verhouding geschapen en wij hebben een verantwoor
ding niet alleen tegenover alle Philippinen, maar ook 
tegenover de wereld op ons genomen. Wij hebben 
(jróótc achting roor de tril ran air meerderheid, 
maar (tok verplichtingen togenorer uw minderheid. 
De tijd voor volledige onafhankelijkheid is nog niet 
gekomen, verdere voor .vaartsche ontwikkeling moet 
worden afgewacht, waaruit dan zou moeien blijken, 
of de verhouding opgelost of bevestigd zal worden, 
ingeval dit dan de wensch der Philippinen zou zijn.

Markdebacle.
Voor één gulden vvifrdt 507 mark l>etaald of we! 

rond 300 maal meer dar. vóór den oorlog. Als we dit 
lezen misschien nog meer. De scherpe daling van de 
mark in de laatste dagen motiveert men in Duitschland 
algemeen met de opvatting, dat het vertrouwen in de 
mark verdwenen is, dat niemand meer marken wil 
koopen, de mark dus zonder steun is. Groote fabrieken 
hebben zich van de mark afhankelijk gemaakt, d.w.z. 
dat zij haar prijzen niet in marken uitdrukkeu doch in 
een munteenheid, waarvan de koers vrij standvastig is.
13.v. Dollars. Al daalt de koers van de Mark nu nog 
zoo snel, haar Dollarbezit waarborgt haar de noodige 
grondstoffen voor het bediijf te kunnen inkoopen. 
Hadden zij haar prijzen in marken genoteerd, dan zou 
de waarde van die marken, welke bij verkoop van 
producten in haar bezit komen, na enkele dagen, b.v. 
si echts 1 3 van haar waarde hebben behouden. Voor 
den aankoop van de noodige grondstoffen zou dan 
2 /3  van het benoodigde bedrag gevonden moeten 
worden langs een weg die zeker geen voordeejige 
genoemd mag worden. Zelfs winkeliers, dus kooplieden 
die een betrekkelijk klein bedrijfkapitaal aanwenden, 
verwisselen iederen dag hun markenontvangsten tegen 
Dollars, om de waardevermindering van de rnark te 
ontloopen.

Deden zij dat niet dan zouden zij moeielijk in staat 
zijr. later weer nieuwe goederen in te knopen.

Hieruit blijkt dus, dat zoowel fabrikanten als win
keliers, als gevolg van de waardevermindering van de 
mark, met heel wat moeielijkheden hebben te kampen. 
Er zij nog op gewezen dat deze omzetting vsn marken 
in dollars°een grootere aanbod van marken doet ont
staan wat aan de koers van de mark zeker geen goed 
doet.

De invloed van de koersdaling op de prijzen zai 
naar verwacht van dien aard ziin, dat van een prijzen 
revolutie gesproken zal kunnen worden. Prijsverhoo- 
gingen van 50 ä 100 percent staan voor de deur. Het 
spreekt vanzelf, dat de loonen een dergelijke hausse

niet in de eerste plaats ligt in ons aantal, maar in ons 
revolutionair inzicht en in ons revolutionair willen.

De angstige halfheden van het Berlijnsche reformisme 
kunnen ons evenmin 'van doel doen veranderen, als de 
bestrijding door de „officieele arbeidersbeweging”. De 
opvatting der Berlijners, dat eerst in alle landen be- 
'angrijke K. A. P. organisaties en revolutionaire bewe
gingen moeten ontstaan en eerst daarna een K. A. !. 
kan worden gevormd, wijzen wij zeer beslist van de 
hand. Dit is niets anders dan contra revolutionaire 
praatjesmakerij. Juist de K. A. I. moet worden hjt 
centrum der wereldrevolutie, waaromheen alle revoluti
onaire proletariërs zich knnnen en moeten groepeeren. 
Wie dit niet wil, aanvaardt niet de consequenties der 
proletarische revolutie.

Wij kunnen niet ermede volstaan een K. A. I. te 
wenschsn. Van schoone wenschen en leelijke praktijken 
is de geschiedenis der arbeidersbeweging genoeg over
laden. maar wii hebben de taak er een te scheppen. 
Onze revolutionaire wil moet omgezet worden in een 
daad. Daarom de K. A. I. Daarom de Internationale van 
de proletarische revoiuiie. Door het aanvaarden van 
het program ~  en door de aansluiting bii de interna
tionale der revolutie, toonde de Nederl. K. A. P. vol
komen te staan op de hoogte van haar taak: de voor
bereiding der proletarische revolutie door de opwekking 
van de klassezelfstandigheid en het revolutionair inzicht 
bij het proletariaat. De beteekenis van het program en 
de noodzakelijkheid der K. A. I. worden steeds duide
lijk«!, nu nieuwe verschijnselen ei* op wijzen dat het 
kapitalisme opnieuw voor een verscherping der crisis 
staat. Het mislukken van de intern, conferenties van 
Den Haag en Londen, de nieuwe, duizelingwekkende,

slechts langzaam volgen. Zoo heeft de Duitsche chemi
sche grootindustrie dc* verkoopprijzen met 90 procent 
verhoogd. Dus bijna verdubbeld. En de loonen ?

Bij de schoenindustrie staat inkrimping van den 
arbeidstijd te wachten. Ook hier moet de oorzaak 
worden gezocht bij de depreciatie van de mark, welke 
waardevermindering geidschaarschte veroorzaakt, met 
gevolg gebrek aan kapitaal. Wat het gevolg hiervan 
voor de arbeiders zal zijn is duidelijk.

Mocht dan ook, zooals men vreest, uit dit gebrek 
aan bedrijfskapitaal de arbeidstijd aanmerkelijk wo.'den 
ingekort, dan zal de hieruit voortvloeiende werkeloosheid 
gepaard met ondragclijk hooge prijzen, niet te overziene 
moeielijkheden voor het kapitaal kunnen scheppen.

Het is te hopen dat de Duiische arheider, evenals 
de grootkapitalisten, weten wat er te gebeuren staat 
en hiernaar zullen handelen. Er is maar één oplossing. 
Alle macht aan de arbeiders door dc prolet rische 
revolutie of een ellendige dood.

Jullie Voorland, Arbeiders!
Wij weten allen hoe moeilijk het is; de Nederland- 

sciie arbeiders oii/e ideeën bij te brengen.
’t Zou je soms wanhopig maken, als je, na ie keel 

schor gepraat te hebben, van een arbeider, die je dacht 
dat al zoo lekker „op vetj”  was ten antwoord kriigt: 

„ja, je hebt gelijk, daar in Duitschland moet er wat 
gebeuren maar als je zegt dat wij d ’r hier ook zoo 
voorstaan, dan heb je t mis h o o r ! ’t Is hier heel wat 
anders en d ’r zal nog best weer werk komen i”

En dan begin je weer van voor af, maar overtuigen 
doe je hem niet, die arbeider, die ’t nog zoo kwaad 
niet heeft.” En, wat bliksem, heeft ie in Juli nog niet 
op de Communisten gestemd ? Want. dat er reactie is, 
dat ziet ie. En daar moet je tegen in gaan. Andeis 
gaat de 8 uren dag weer verloren. En die Scheep- 
vaartvereeniging, ja, die willen ons d ’r ouder hebben. 
Maar als ze ’t erg maken, dan komt er best we*‘r wat 
verzet en dat moet groeien, zie j e ! En dan probeeren
of d ’r niet een algemeene s tak ing-----Want daar zijn
de kapitalisten nog wat bang van. Maar jij, met je 
uit de vakvereeniging! jij sneelt mei uc patroons 
onder één hoedje. Nee man, van jou moet ik niks 
hebben.”

Wie onzer kameraden, heeft ze niet gehoord* die 
argumenten ? Vol hoop begin je tegen ze te praten 
)e hoort ’t wel, ze iiaten.’t kapitalisme. Maar als je 
ze zegt, dat met haten ’t kapitaal niet uit de wereld 
is, dat er daden noodig zijn en als je ze den weg wijst, 
die gegaan móet worden, och, dan nemen ze ’t niet 
an, dat ’t een kwestie van vandaag, van vand&tg, 
versta je ? is. Zóó ver is ’t nog n ie t !

Nee, in ’t buitenland, daar in Duitschland en Oos
tenrijk, ja, daar loopt 't mis, hier in Holland is er nog 
geen kijken n a a r !

Arbeiders, goedgeloovige, niet-verder-dan-je-neus- 
lang-is-kijkende arbeiders, is dat w a a r?  Hebben wij 
’t nog zoo goed ? Moeten jullie dat nou zeggen, di« 
met een steungeld moet rondkomen, waarvan een kapi
talist nog geen dag kan leven ? Moeten juilie dat 
zeggen, metaalbewerkers, die met loonen naar huis gaan, 
die niet veel hooger zijn dan ’t beetje steun, te weinig 
om te leven te veel om te sterven ? En hoe komen 
iuiiie werkeloozen tr  aan, te zeggen dat er nog welJ

val van de Mark en daardoor de dreigende hongerdood 
van millioenen proletariërs in Midden-Europa, zijn 
teekenen, die er op wijzen, dat wij een winter tegemoet 
gaan, die zwaar za! wegen in de weegschaal der 
historie. Nieuwe revolutionaire 'bewegingen werpen 
hunne schaduw vooiuit. De K. A. I. tn  de Nederl. 
K. A. P. hebben bewezen, de einst van dit revolutio
naire tijdvak, volkomen in te zien. Een groote taak 
hebben onze nartii^enooten thans te vervullen. Wii 
hebben te toonen. dat wij naar het aanvaarde program 
van de revolutie willen- handelen. Alles moet in het 
werk worden gesteld om de partij te beschermen tegen 
reformistische aanvallen, of zij van binnen of bulten de 
partij komen. Wij moeten van onze paitijgenooten 
eischen, dai zij volkomen medeleven met de partij 
Dat zij van 'net woord een daad maken,

„Iedere halfheid is verraad.” Dit moet niet alleen 
ons richtsnoer zijn, bij het vaststellen onzer principes, 
doch ook voor wat betreft het werken in en voor de 
partij. Wie dit niet wil, toont hiermede onze taktiek 
en onze beginselen niet te begrijpen. Toont de geest 
der revolutie niet te bezitten, hoort niet in cr.ze rijen. 
De consequentie hiervan zai de parlij op den duur 
ook organisatorisch beboeren door te voeren. De 
kracht var. de K. A. P. zal moeten liggen in het f«it, 
dat ieder partijgenoot medewerkt aan de opbouw onzer 
partij, die moet worden een voortroep van de prole
tarische revolutie.

Daarom, kameraden, op voor de K. A. P.!
Op voor de K. A. I . !
Op voor de proletarische Wereldrevolutie!



v^fbctering zal komen ? Zien juiiie dan een uitweg V 
Zijn jullie knappur dan die knappe koppen van het 
kapitaal, die in een twintigtal conferenties d ’r eigen 
suf geprakkezeerd hebben om die uitweg te vinden, 
maar hem niet gevonden hebben. En geloof maar, als 
er een was, dan hadden die ’t gevonden, h o o r ! Neen, 
het kapitalisme heeft afgeda; 1. ’t Kan alleen dor.r de 
ai Ier scherps te uitbuiting van Ie arbeiders z'n doods rijd 
nog wat lekken. Maar op de been kemtn kan 't niet 
meer. Honderden millioenen menschen zijn in Oost- 
Europa en Azië niet meer in staat te koopen. Dat be
teekent, d t de fabrieken hun productie niet meer kwijt 
kunnen raken, dus minder moeien gaan werken. Wat 
weer beteekent, dat de in die fabrieken werkende 
arbeiders zonder werk. dus zonder verdienste komen, 
dus ook niet meer kunnen koopen. Spint dit zelf nu 
maar verder uit. Waar ko.n je ten slotte aan toe? 
Rn als jullie zegi* : n : Ja, maar vroeger hebben we cok 
wei eens een beroerde tijd meegemaakt. En dan kwam 
er tenslotte toch weer werk, dan zeggen wi j : Juist, 
maar dat kwam dan, omdat de kapitalisten ergens op 
de wereld weer een plok vonden, die nog volgestopt 
kon worden. En daar ging dan weer een nieuwe op-

* leving van uit. wanneer er weer zoo een nieuw afzet
gebied gevonden was. Maar dat is uit. Want we weten 
toch, !ice de wereldoorlog juist hierdoor ontstond, dat 
alles v/at te verdeden en vol te stoppen was, aan den 
man was gebracht. Nieuwe afzetgebieden niet meer te 
vinden, en de voorhanden zijnde markten gesloten. 
Gaan jullie ’t inzien, dat er geen uitweg i s ?  En dat 
wij in Holland er ook aan moeten gelooven ?

Duitschland gaat met de vaart van een vliegmachine 
naar den afgrond. Dat spreekt niemand tégen. Maar 
als Duitschland kapot is, dan staan wij er ook vlak 
voer. Wij en frankrijk en België, kortom ’t geheele 
Westen. Want wij zitten economisch geheel aan 
Duitschland vast De crisis is overal. Alleen is zeniet 
overal even ver gevorderd. Maar naar die landen, waar 
ze al verder is gevorderd dan hier, moeten wij kijken. 
Die zijn ons voorland. En als die nu voor den afgrond 
staan, staan ij er straks voor. Daar moeten wij 
vandaag al rekening mee houden. Wij moeten zorgen 
gereed te zijn. Gereed om de diktatuur der arbeiders
klasse te vestigen. Dat moeten wij, nietwaar, om aan \ 
algeheele ondergang te ontkomen. Nu reeds moeten 
wij, wanneer wij dat inzien er toe overgaan de vak
vereenigingen te vernietigen. Want die zijn ingericht 
op den strijd der arbeiders in het kapitalisme om wat 
grooter deel van de winst dan de ondernemer uit zich 
zelf zou willen geven, om dus in het kapitalisme zelf 
voor de arbeiders wat meer loon, winst en arbeidstijd, 
kortom ,'wat meer levensgeluk te verkrijgen. Maarniet 
om het kapitalisme te verslaan en de communistische 
maatschappij te grondvesten.

Daarom moeten wij organisaties hebben, die zuiver 
en alleen zijn ingericht op ee revolutie, op den strijd 
om de macht.

Dat zijn de bedrijfsorganisaties. Deze zijn al opge
bouwd volgens de Radengedachte. Zij hebben hun basis 
iu het bedrijf.

Zij zijn niet om loonstrijd tc voeren, of verkorting 
van arbeidstijd te verkrijgen, of andere „verbeteringen” 
te bevechten. Neen, nadenken zullen we zien, dat 
absoluut geen verbeteringen te bevechten zijn. Ver
onderstel eens, dat het gelukte, loonsverhooging te 
verkrijgen. Dan zouden de bezitters oogenbükkelijk de 
meerdere kosten, door deze loonsverhooging ontstaan, 
op de producten leggen. Deze zouden daardoor natuur
lijk duurder worden. Kon je dan met je meerder loon 
na de v«rhooging meer koopen dan ervoor ? En dit is 
geen bloote veronderstelling, maar de werkelijkheid.

Begint dus eindelijk eens in te zien, dat de taktiek, 
zooals die nu nog gehuldigd wordt, niet meer deugt 
voor dezen tijd.

Met ’t kapitalisme te haten en verder op den ouden 
weg voort te gaan, komen weer nier ’t Moet bij de kee! 
gepakt worden, Dai kan aiieen door jullie zelf ge
beuren, arbeiders, tn de bedrijven en met de bedrijfs
organisaties.

Wacht niet tot morgen, doe ’t vandaag!
Het Oosten is jullie voorland !

De Jongensstaking bij Werkspoor
Hoe tle DiifCiie denkt over dr ra kor ga nixatit.

De fabiiekskrant van „Werkspoor” is een onder 
leiding der Directie staand krantje, dat de arbeiders 
elke week als geestelijk voedsel voorgezet wordt.

De Directie houdt zijn arbeiders met aries op du 
hoogte voor wat betreft de „fabrieksbelangen” en 
tracht zooveel mogtlijk langs den weg der „democratie" 
een goed kapitalistische geest onder de arbeiders te 
brengen. In no. 57 van Zaterdag 29 Juli wordt ook 
de Jongensstaking besproken en daarover o.m. liet 
volgende gezegd :

De Jongensstaking.
Op den 6den Juli hebben wij weder een jongens

staking gehad, die ruim een week heeft geduurd en 
waaraan door de helft der jongens, voornamelijk de 
jongeren, werd deelgenomen.

Wij zouden van dit voorval geen verdere melding 
gemaakt hebben, indien niet door enkele ouderen ge
tracht werd den indruk te vestigen, dat deze jongens 
inderdaad recht hadden zoo op te treden. Hiertegenover 
wiiien wij nogmaals opmerken, dat staken geen kinder
werk is. En een jongensstaking, die niet geleid wordt 
door een vakorganisatie die gewoon is een staking 
ernstig te nemen, is o n d e r  alle omstandigheden at te 
keuren.

Merkwaardig is vooral de laatste zinsnede, waarin 
zoo waardeerend over dc vakorganisatie wordt ge
sproken.

De Directie moet van spontaan verzet — al is het 
dan maar van jongens — niets hebben en ziet vee! 
liever de oplossing van een conflict langs vredelievende 
weg, d.w.z. door gekonkel met de leiders der vakver
eeniging.

Wat oob de beweegreden tol staking voor de jonge 
arbeiders van „Werkspoor” geweest moge zijn -  uit 
deze waardeerende woorden over de vakorganisatie, 
uitgesproken door de slimme democraten van grootfa- 
brikanten, zien we nog eens weer, welk een factor de 
vakorganisatie is bij de wederopbouw van’ het kapi
talisme.

Het „georganiseerd overleg” — dit is de tender.z 
die de vakorganisatie geheel beheerscht — is de hin
derpaal voor de spontane, algemeene revolutionaire 
strijd, de zelfactie der arbeiders.

Uit de Afdeelingen.
A M S T E R D A M .

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

E N S C H E D E .

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

ROTTERDAM.

M o t i e .  De afdeeling Rotterdam, bijeen in huish. 
vergadering 26-5-’22 verklaart:

Slechts te erkennen de K. A. P. van Duitschland, 
waarvan het hoofdbestuur zetelt in Essen. Zij erkent 
niet het bestaan van een richting Berlijn en een richting 
Essen, maar meent dat die menschen, die het hoofd
bestuur in Essen niet erkennen zich buiten de K.A.P.D. 
hebben gesteld.

Zij verklaart zich tegen eenigerlei verbinding met 
deze reformistische elementen.

Kari Liebknecht over ds vakvereenigingen Partijgenooten en Geestverwanten.
n-> rju itschc so c .  pn y sk b s w s j j in "  i® in h?.2 r

le id e r s  van to p  tot teen  b e z o e d e ld ,  in ’t m o e r a s  van  k a p i
ta l is t isch e  k n echtsch ap , m in is ter ia i is t isch  lak e ien d o m , v er 
d orven  tot in ’t g e b e e n te ,  sorrupt, g ed iscred ite erd  v o o r  de  
h e e le  w ere ld .  Iedere ern st ige  k lassenstr ijder ,  ied ere  eerlijke  
in ternationalis t ,  iedere  o p r e c h te  so c ia l i s t  w en d t  zich v o l  
a fsc h u w  van hen af. Hei e e n s  z o o  tro tsch e  g e b o u w  der  
s o c ia l i s t i s c h e  a r b e id e iso r g a n isa ü ^ o  v c iv a i ie n .  D e  a rb e id ers 
b e w e g in g  voor  d e  n o od za k e li jk h e id  van een  m oo rd en d e  
innerlijke strijd g e p la a t s t ,  d ie  jaren  lang zal v oortvreten .  
E en sirijd, d ie  o n d er tu s sch e n  d e  revo lu t ion a ire  krachten  
van het  proletariaat jniet v e r la m m e n ,  n iet  zw a k k en  zal.  
W a n t de van d e  d is c ip l in e - fe t is ism e  de organ isa tieb u rokrat ie  
en  d e  verou d erd e  tak t isch e  o v er le v e r in g e n  vrij g e m a a k te  
krachten  der v o o r h o e d e ,  zu llen  d e  revo lu t ion a ire  b e w e g in g  
b e s p o e d ig e n ,  vooruitdrijven tot o n g e rem d e  daadkracht.

( U i t : „ D a s  Z uch thausurte il  g e g e n  L ieb k n ech t”).

Indien gij Duitsch leest, abonneert u dan op : 
de „KAMPFRUF” _en de „KOMM. ARB. ZEITUNG”, 
uitgaven van het Partijbestuur der K.A.P.D. te Essen 
en van de Aügcm. Arbeiter-Union Deutschlands.

Dit biedt u 2 voordeelen:
io. brengt het u uitstekend Kommunistische lectuur 

onder de oogen.
2o. steunt gij onze Duitsche kameraden in hun 

zwaren strijd.
Proefnummers worden gaarne verstrekt door

J. VISSER, 
Maximiliaanstraat 3b 

Rotterdam.

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

Naar ’t barbarisme.
W erkloozen-onders teun ing .

WEENEN, 22 Aug. (W. B.) In verband met de 
alle verwachtingen overtreffende duurte besioot de 
regeering over te gaan tot een verhooging der werk 
loozen uitkeering van 3360 kronen voor ongehuwde 
en van 4480 kronen voor gehuwde lieden. Hierbij 
komt een brood--bijslag van 165 kronen per hoofd c n  
per dag.

Zooals we weten kost een brood op ’t oogenblik 
5700 kronen. (Red.)

Zieke kinderen.
Volgens een draadlooshericht uit Berlijn zijn door 

de gemeente-schoolarts te Heidelberg van de 4000 
schoolkinderen, 2408, dus 60 0 } min of meer ziek 
bevonden. (Hbl.)

Arme s takkers .
Dezer dagen werden te Doetinchem 4 kinderen aan

gehouden. Ze waren 5, 6. 7 en !! jaar. De kinderen 
waren de hel van hun geboorte ontvlucht en trokken 
bedelend van stad tot stad. De politie pakte ze op 
er. transporteerde ze weer naar hun geboortestad naar 
Oberhausen.

Het nieuwe e igendom srecht 
in Rusland.

Na ’t mislukken der Haagsche conferentie laat Lit- 
winof zich in de Moskousche pers als volgt u i t :

Met algemeene conferentie’s laten we ons niet meer 
in. in de toekomst zullen we afzonderlijke enderhan- 
delingen voeren met de verschillende machten. O o k  
o n d e r h a n d s  i i n g e n  ra e t a f z o n d e r !  ij k e  
f i n a n c i ë c l e  m a c h t e n  z i j n  o n s  w e l k o m .  
Hiertoe heeft het commissariaat van justitie tegen de 
a.s. zitting van de Russische centrale executie een 
o n t w e r p  b e t r e f f e n d e  h e i  p r i v a a t b e z i t  
u i i % o w e r k t. Het nieuwe eigendomsrecht erkent 
grondwettig het recht op privaatbezit en de plicht van 
de staat, d i t  r e c h t  t e  b e s c h e r m e n .  De rechten 
van buitenlanders in Rusland worden in ’t bijzonder 
beschermd. Land en onroerende goederen (huizen enz.) 
kunnen voor zeer lange tijdperken in pacht gegeven 
worden. ________

Friedrich Engels over „Eenheid”.
M en  m oet zich door ’t g e s c h r e e u w  naar „fcenheid” niet 

va n  de  wijs laten b rengen . D ie dit w o o r d  ’i m ees t  in de  
m ond h e b b en ,  zijn de g r o o t s t e  t w e e d s a c h t  za a ier s ,  d e  a an 
s t ic h te r s  van alle  sp l its in g ,  d ie  o v e r  n iets  s c h r e e u w e n  dan  
o v e r  »F.enheid” . D e z e  l ï e n h e id s fa n a t iek ers  zijn u l b ek ro m 
pen h o o fd en ,  d ie  a l le s  tot é é n  brei w i l l e n  m ak en ,  d ie  s l e c h t  
hoeft  i e  b ez in k en , om  de ver sc h i l le n  in v e e l  sch erp er  t e g e n 
s te l l in g en  w e e r  te  voorsch ijn  te  d o e n  k o m en ,  om d at z e  dan 
bij e lkaar zijn, ó f  ’t zijn m e n sch e n ,  d ie  de b e w e g in g  b e w u s t  
o f  o n b e w u s t  w illen v erv a lsch en .  In o n s  le v e n  h eb b en  w e  
m et n iem and m ee r  last en  m o e i te  g e h a d ,  dan met de  E e n -  
h e id s sc h r e e u w e r s .

(Uit een  brief van  E n g e ls  van  20  Juni 1878).

Onze Brochures.
Het Communistisch M a n i f e s t .........................20 Cts.
De Grondslagen van het Communisme : . 25 ,,
Het Historisch M a te r ia i i sm e .........................40 „
K la s s e m o r a a l .................................................... 10 „
Het Imperialisme, de Wereldoorlog en de

Sociaal-D em ocratie................................ 35 „
De W e r e ld r e v o lu t i e .......................................25 „
Staat cn Revolutie, door N. Lenin . . 40 „
Het Opportunisme in de Nederlandsche Com

munistische P a r t i j ................................ 25 „
‘De Algemeene Arbeidersbond

(Revolutionaire Bedrijfsorganisaties) . 20 „
De organisatie voor den klassenstrijd van

het P ro le ta r ia a t ....................................1 2 ^ „
De Sowjet-Regeering en de 3e Internationale

op sleeptouw der Intern, bourgeoisie. 20 „
Open brief aan Lenin........................................25 „
Bestellen bij P. Coerman, Joz. Israëilaan 16, Bussum.

Bij toezending per post zijn alle prijzen 2 cts hooger.
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De communisten en bezuiniging
Blijkens „De Tribune” stellen dc raadsleden Wijn

koop, Colijn en Lisser den Gemeenteraad voor, te 
besluiten :

lo. het aantal wethouders met twee te vermin
deren ;

2o. het salaris der wethouders met f 3000 te ver
minderen ;

3o. den pensioengrondslag der wethouders even
redig te verminderen.

Verder lezen wij, dat genoemde heeren bij de be- 
groot'ng met een voorstel zullen komen, tot belangrijke 
vermindering van het salaris van den burgemeester.

(H .B 1 .)
Als dat niet helpt, Helpt niemendal. Nog steeds 

waren er arbeiders, die werkelijk meender, dat de 
Communistische partij t e g e n  k a p i t a l i s t i s c h e  o p 
h o u w  was. Ze herinnerden zich nog, hoe ,,De Tribune” 
tegen de N. A. S -leider s uitpakte, omdat deze ook tot 
de „opbouwers” behoorden. De „opbouwen," moe"1 i 
er uit, omdat in ’t huidig stadium de k /pitalistiscne 
wereld, die zich op de rand van de afgrond bevindt, 
niet opgebouwd, maar in die afgrond gestooten moest 
worden,

Geen o p b o u w ,  maar de proletar ische  
revolutie .

Maar onze C. P.-ers hadden zich toen zeker „ver
gist” . Wat trouwens in de beste families voorkomt. 
De zaak is nu dus voor elkaar. Voor alle arbeiders 
is ’t nu volkomen duidelijk, dat er één gesloten
bezuinigersfront  is, van Ruijsch de Beerenbroe<v 
tot Wijnkoop. Voor <>!lc arbeiders m e e t  t nu duide
lijk zijn, dat ook de C. P. tot de bezuinigings- en 
opbüuwers-maniakken behoort. Opbouw, natuurlijk op 
kapitalistische basis.

De C. P. geeft zich altijd uit voor de eenige revo
lutionaire partij. En als men moest afgaan op de zegs
w ijz e : „ Wie ’t hardste schreeuwt, lieef^ gelijk ,” ja, 
dan zou inen ’t inderdaad oogenblikkclijk volmondig 
toegeven. Edoch, wij voelen niet veel voor die zegs
w i j s  cn hebben in dit geval meer op m et: „de spraak 
dient dikwijls, om de gedachten te verbergen".

Waarin zit nu ’t revolutionaire van bovenstaande, 
nooit volprezen voorstellen ? Ondermijnen ze een pijler 
van ’t burgerlijk gezag?  Zit cr iets specifiek commu
nistisch in ?

Neen, ’t zijn doodgewone burgermans voorstellen. 
D a t  doodgewone burgermannetjes zooiets kunnen voor
stellen, dat men daarvoor geen communist behoeft te 
zijn, blijkt bijv. hieruit, dat in de Engelsche liberale 
pers stemmen opgaan, om een voorbeeld van bezuini
ging a a n  ’t volk te geven en de minister8alari**en te 
verlagen.

Overigens is ’t voorstel de salarissen d ir  wethou
ders te verminderen niet onaardig. Zou hei daaruit 
voortspruiten, dat Wp enz. zelf geen wethouder zijn 
en ’t ook niet kunnen worden ? W ant hoewel de C. P. 
plotseling zoo zuinig wordt, stemde ze vel  voor een 
rerhooging met f 1000 der

salarissen van Kamerleden.
Met de politie komt de C. P. langzamerhand ook 

op betere voet. Natuurlijk kan je .niet alles ineens ver
langen. Ze scheldt nog wei eens op de politie. Maar 
in Dordrecht stemde ze voor

uitbreiding van het polit iecorps.
En nu zal men voorstellen de Amsterdamsche-opper- 

politieagent z’n salaris te verminderen. W at natuurlijk 
ecrl'sanctioneeren, een in bescherming nemen van de 
politie is. Waarom tegenover het militairisme 

geen man en fteen cent. 
en voor de politie vel  mannen en wei centen ?

Uit al deze bokkespiongen van een zich kommu
nistisch noemende partij mogen de arbeiders leeren, 
dat ze niet kommunistisch is. Zij mogen hieruit leeren, 
dat de C- P-, sectie van de 3e Internationale, zich niet 
plaatst t egenover  de burgerm aatschapp i j  maar

zich op de dezelfde bodem stelt. Zij mogen daaruit 
leeren, dat er in de grond v«n de zaak geen verschil 
bestaat tusschen C. r .  en S. P . A. P. ’t Zijn ver
schillende firma’s, die dezelfde artikelen vcrkocpen: 
opbouw, reformisme, bezuiniging.

De taak van een kommunistische partij is in ’t hui
dige stadium, alle illussie’s uit de arbeiderskoppen te 
verbannen. Zij moet de arbeiders /eggen, dat heel de 
burgerlijke wereld haar bezuinigingsgeschiecnw aan
heft, ;vn ’t proletariaat dieper in ’t moeras te drukken, dat 

bezuiniging niets haat, 
dat ondanks hervormingen en bezuiniging de chaos 
voortschrijdt, zoodat < nder de dictatuur van onze klnsee 
de opbouw pas kan beginnen, op dc grondslag van ’t 
gemeenschappelijk bezit der productiemiddelen.

Waar blijven de centen?
Het orgaan vnn het N. V. V. geeft in z’n nummer 

van 9 Sept. eenige interessante cijfers. Daaruit blijkt, 
dat alle metaalbewerkersbonden in Nederland zoowat
51.000 leden omvatten.

Wat voor ons belangrijke! is, is ’t volgende :
In 1920 werd in totaal door al die bonden ontvan

gen : ruim f 1.426.000. Uitgegeven werd bijna f 957.000. 
De rest werd ,o v e rg e sp a a rd ” . Die vakbonden zijn 
dus echte, ouwe „potters” . Ze leggen maar eventjes 
bijna 1/3 gedeel te  op  zij, om de bonden „rijk" te 
maken. Zoo hadden ze nu met mekaar op 1. Jan. 1921 
een totaal vermogen van bijna f 851.000. Dat loopt 
al aardig naar ’t miljoen.

Wie ireeft ’t betaald ? jan Boezeroen !
Nu dacht je zeker, dat de resi dat is 7 * voor de 

strijd gebruikt werd. Mis, kameraad. Daar moet eerst 
van betaald worden: g e s a l a r i e e r d e  b e s t u u r d e r s ,  
reis er. verbli jfkosten,  b u ro k o s te n  en weet ik 
wat nog meer. Maar affijn. ’t Slot van de zaak is, 
dat er voor de eigenlijke strijd

ZOOW AT NIETS OVER BLIJFT.
Hoeveel er in 1920 aan strijd is besteed, vermeldt 

het blad niet. Maar het geeft wel die getallen over
1921. Hoewel de heeren bijna f 851.(XX) hadden op
gepot en de ontvangiten, volgens de maatstaf van 
1920, ongeveer f 1.400.000 geweest moeten zijn, werd 
in 1921

AAN STRIJD F 107.570 UITGEGEVEN.
Dat is dus een dikke honderdduizend gulden voor 

strijd in ’t ontzettende reactie-jaar 1921 !
’t Is zoo welletjes!
Metaalbewerkers, ga maar braaf voort te contribu- 

eeren. Je bonden worden rijk. En je verschaft velen 
en goed stuk brood.

Max Hölz gefolterd.
Brandler, de voorzitter van de V. K. P. D., de

Duitsche C. P., stelde zich in het proces, dat tegen
hem gevoerd werd, geheel op de bodem tier burger
lijke rechtsorde en trachtte aan te toonen dat öf zijn
daden niet onder de burgerlijke strafwet vielen, óf dat 
zij slechts geringe straf verdienden.

Anders Max Hölz. Hij toonde zich in zijn proces,
hem door de Duitsche bougeoisie aangedaan, als een
consequent revolutionair proletariër, die de dingen neemt, 
nuchter, zooals ze zijn, n.l. een onverbiddelijk, onver- 
zoenlijk^* oorlog tusschen de twee klassen, bourgeoisie 
en proletariaat. Hij tracht niet viij te pleiten voor de 
burgerlijke w e t ; hij neemt die daden op zich ; valt
daarentegen de burgerlijke maatschappij aan en de
rechters als haar klasse-apparaa».

Welke een haat, dai verwekte bij de huidige heer
schende machten, laat zich denken ! En die haat koelen 
zij op gruwbare wijze Hoort v/at Max Hölz onder 
meer schrijft uit het tuchthuis —  in Duitscniand erger 
dan een gewone gevangenis — te München :

,,Aan de revolutionaire arbeider* '"  
„Als ik voor veertien maanden door het buitengewone 

bloedgerecht te Moabit tot levenslange tuchthuisstraf ver

oordeeld werd, had ik de vaste wil die lange en 
onbepaalde tijd van vrijheidsberooving op mij te 
nemen. Ik wilde wachten tot de ijveren kracht der 
ontwakende arbeiders niet alleen voor mij, maar voor 
alle revolutionaire strijders de beulendeuren zou openen. 
Kameraden, voor veertien maanden kon ik nog niet 
weten, dat ik in het tuchthuis lichamelijk en geestelijk 
zoo vreeselijk gemarteld zou worden als nu liet geval is. 
Dat ik waagde den Berliinscheii uitzonderingsrechters 
in de taal van klassen-bewuste arbeiders tic verachting 
van bet geheele revolutionaire proletaiiaat in het ge
zicht ie- siiiiguen, vergeldt men mij hier in het tucht
huis honderdvoudig. Nadat door de oorlog van vier 
jaren en de tweejarige vervolging mijn lichaam ver
woest is, werd ik hier in het tuchthuis door vijf op
zieners beestachtig mishandeld. Driemaal werd ik in 
de folterkamer gesleept, waarin ik gedeeltelijk volko
men naakt moest blijven” .

Nauat Max iïöiz nog uitvoerige: gesproken heeft 
over de schanddaden van de gevangenisdirekteur. („Bij 
deze lichamelijke kerkttring komt nog de geestelijke 
marteling door de chicanes van de direktem” ) kondigt 
hij aan in hongerstaking te gaan en doet een beroep 
op de revolutionaire arbeiders hun plicht te doen en 
hem door hun strijd te steunen. (Zie Berlijnsche K.A.Z. 
No. 60).

De Duitsche sociaal-democraten verguizen natuurlijk 
deze „inocrdenaar” en „brandstichter", zooals zij hem 
noemen. En een woord var. protekt tegen de marte
lingen, dezen strijder aangedaan (wiens voornaamste 
misdaad, welke men hem ten laste legde, n.l. het dood
schieten van een grootgrondbezitter niet eens bewezen 
bü’kt te '»!■>) moet .men van hen, die zoo de mond 
vol hebben over de bestraffing der sociaal-jevolutio
nären  in Rusland, s-iet verwachten.

Ook de K. P. D., de officieele Duitsche C.-er’s 
komen Max Hölz niet zonder reserves te hulp. Zij 
spreken v/el sympathie met hem uit, doen doen eer» 
beroep de klasse, justitie van het kapitaal, het proces 
te herzien, maar houden tevens telkens weer Max 
Hölz voor wat ztj ais zijn fout zien, n.l. dat daden als 
van hem het kapitalisme niet kunnen omverwerpen. 
Waarbij zij vergeten dat juist door zulke onverschrok
ken, koene daden, dc- massa (dat is waar) het kapi
talisme ten va! moet brengen, in beweging gebracht 
wordt.

Alleen de K. A. P. D. koos van de aanvang af 
geheel zijn partij. En thans nok weer verwijt zij de 
arbeiders hun piicni ie verzaken door hun beste mede
strijders ter dood te laten brengen zonder een vinger 
uit te steken. En de K. A. Z. schrijft: „ïher helpen 
geen resoluties meer, evenmin als de arbeidersklasse 
een paar centen toelage helpen. Het wordt allerhoogste 
tijd, dat ’t ernst wordt met de strijd, die een strijd 
om eigen bevrijding is.”
>2 it'n n  K tt.it k S B ik J k  m nftp-tt  *t « «  bm.km,**,•#.« « U * a X -

Verschenen :

üê Sow]8t=Regeering en de 3e Int. op 
sleeptouw der Intern. Bourgeoisie. 

Het N. V. V. voor stukwerk.
„De Strijd” van 9 Sept. gaat zich aan een bespre

king van de „dwaze” staking bij de bouw associaties 
te buiten. Daarbij komt echter onder de vele ontboe
zemingen, die de bourgeoisie met genoegen za’ iczen, 
één voor. die ze buitengewoon zal toejuichen, ’t Blad 
vindt de loonregeling oij de associaties niet kapitalis
tisch genoeg. En het gaat dar. ve rder :

„Ue tw eede  fout  in de loonr egeling 
lijkt o n s  he i  gemis aan s tu k w e rk  w a a r 
d o o r  individueel  loonvcrschi» ó n m o 
gelijk w o r d t . ”

’t Proletariaat wete hieruit, dat het bij ue afschaffing 
van ’t ontzettende afjakkersysteem, dat stukwerk heet, 
niet alleen de bourgeoisie, maar ook haar handlanger 
de vakbeweging, moet overwinnen.


