zijn zoo de reserve niet bestond, wijl dan het
Maar dat het N.A.S. thans in reformistische
die zich juist tegen dezen „broederstrijd” fel
gemidde/de aantal dagen dat alle betrokken
banen gaat is wel waar!
arbeiders werken, geringer zou zijn dan nu.
hebben verzet sinds het uitbreken van den
Het Fransche N.A.S. zal dit te ■ zeerste oorlog.
fcn toch moeten de arbeiders van den 2e en
3e ban, zoo het over de voor hem te geringe toejuichen, want de heer Jouhoux, de zaak
Waarom staat de fceer Kautsky zoo op
looneischen tot staking komt, mee staken.
waarnemer van het fransche imperialisme gespannen voet met de feiten?
W el een heerlijke rol, hen ook door de syngedurende den oorlog, die onla... ; de groote
Wel, zooals blijkt uit zijn „standaardwerk”
dica.isten toebedeeld. Buiten den eisch terzake
meerderheid
op
het
congres
van
.jet
fransche
ce haven reserve, hadden de arbeiders ook
is de heer Kautsky, de apologeet van de
nog een kleinen eisch, van f 1.75 voor ver- N.A.S. achter zich leek te hebben, is van den leiders der tweede Internationale, de predikers
zuim, en het was alweer Posthuma van de zelfden Oudengeist doordrongen als de Lansinks
van den broedermoord.
rederatie, die, hoewel erkennend de rechtmatig die het N.A.S. leiden.
heid van dezen eisch, de arbeiders tegenwerkte
De heer Kolthek zelf reformist in hart en
door hen te wijzen op de complicaties, die
bij een volhouden van dezen eisch zich zouden nieren, gelooft waarschijnlijk zelf niet dat het
Het Bestuur van het N. A. S.
voordoen. Dat wil in goed hollandsch zeggen: N.A.S. principieel verschilt van het N.V.V.
en de vrijheid van kritiek.
Iaat dezen eisch nu varen, want anders moet Maar dit inzicht heeft de heer Kolthek niet of
de reserve, het werk door julie neergelegd
zwijgt als leider van de S.P., aangezien bij
Verleden week bevatte „De Arbeid” een
nog uitvoeren en bij weigering om dit te doen
het N.A.S. ten zeerste noodig heeft als recru- mededeeling van het bestuur, dat discussie
mogehjke opheffing der reserve.
teeringsgebied voor zijn S.P.
over het anti-parlementarisme niet meer in het
Zoo de lezer merkt is de havenreserve een
Want
wanneer
de
heer
Kolthek
in
het
be
orgaan van het -N. A. S. mocht worden voort
prachtig wapen in handen der betrokken kapi
talisten, tegen de strijdende arbeiders.
wuste stukje ook eenige tranen plengt over de gezet.
Behalve in de havenreserve bezitten de verheerlijking van de wet-Aalberse betreffende
Het bestuur heeft dus per ukase verboden
patroons ook nog een ander wapen tegen de
den achturendag door Oudegeest, dan vergeet om van gedachten te wisselen over de te
arbeiders en wel de loonraad. Door middel
volgen richting van het N. A. S.
van dit completeerend orgaan propageeren de de heer Kolthek te vertellen, dat het N.A.S.
patroons niet alleen hunne ideeën over de s ‘men met het N.V.V. zich in den vorm van
Ofschoon wij de kwestie van het antiharmonie der klassen en probeeren zij deze een adres aan de I weede Kamer, principieel parlementairisme niet belangrijk vinden, achten
ook met behulp der vakorganisaties te reali- zich hebben geplaatst op den bodem van de
wij het niettemin zeer noodlottig dat het Be
seeren, maar wordt er ook over de noodig
wet-Aalberse, door de strekking van de wet stuur de krant niet openstelt voor polemiek.
geoordeelde verbeteringen van het collectief
toe te juichen, die een uitzonderingswet is en Dit bevel tot stopzetting der discussie toont
contract tijdens zijn ganschen duur geparle
niet
den achturendag als regel stelt.
menteerd, waardoor mogelijke storing van het
wederom aan hoe het in het kamp der onaf
bedrijf wordt verminderd.
S.'apper kon het N.A.S. al moeilijk optreden. hankelijken staat met de vrijheid van kritiek.
W at wij nu tot onzen spijt waarnemen is
De heer Oudegeest, te oordeelen naar het De beoordeeling van de moderne van die zijde,
net feit, dat, waar de beteekenis van haven
beklag in „Recht voor allen” heeft gemeten komt thans door dit feit wederom in een meer
reserve en loonraad zoo duidelijk blijk*, ook
met de Federatie en behalve deze ook niet de met ten historischen maatstaf meer gelijk dan juist daglicht.
in de haven bestaande comitees van actie de Kolthek. Op den geest komt het aan en met
De N.A.S. liefhebbers kunnen, zoo ze willen,
cemgst mogelijke parolen hebben uitgegeven: op de letter. De oude geest van het reformisme zien, dat deze richting op dit zeer belangrijke
„W eg met de havenreserve” en „geen zittin<r zit voor bij het fransche N.A.S. dat eigenlijk
punt, waarlijk niet beter is dan de richting
nemen in den loonraad’*; omdat deze beide
modern is, zoowel als bij het Hollandsche N.A.S. Oudegeest. Daar het hier gaat om eer. van de
den open strijd om de macht belemmeren.
meest kardinale punten in de arbeiders-be weging
n.l. de vrijheid van discussie en kritiek, wil
Kautsky en de wereld-revolutie. het ons voorkomen dat de reformistische syn
Zoo de lezer uit deze critische bespreking
De heer wiens naam wij in den titel van dicalisten zich in hun ware gedaante toonen,
merkt, zou er voor de Tribune nog een andere
«"jak geweest zfjn, dan de syndicalisten onder dit stukje hebben genoemd, schreef weer een die in werkelijkheid niets verschillen van
de modernen. Want niet aan de vergadering?
alle omstandigheden na te loopen. Maar de dik boek over kommunisme en terrorisme.
I ribune, het fiere blad, bang voor het verlies
De geheele burgerlijke pers in Duitschland frases, maar aan de daden leert men de syn
van abonnee’s en kiezers onder de syndicalisten heeft er zeer van gesmuld; de sociaal patri dicalisten het best kennen.
bevatte onlangs een artikel: Komiek, waarin
zij de arbeiders die directe actie hadden otten verwijzen naar dit standaardwerk.
De heer Bonger in de „Socialistische Gids”
gepleegd geniepig aanviel en van zich aftrapte,
om Bouman, Posthuma* c.s. in de armen te en de heer de Roode in „Het Volk” zijn vol
vallen. De oorzaken waardoor de arbeiders in lof. Het kan niet onze bedoeling zijn dit werk
beweging waren gekomen in het havenbedrijf
hier in vollen omvang te behandelen. W ij
m Rotterdam en Amsterdam, daarvan zei de
I ribune niets. Geen woord over de infame nemen hier slechts een paar zinnen uit het
avenre^rve! Deze valsche en sluiksche manier werk. Kautsky zegt: (pag. 147)
van tioen, die de Tribune zoozeer eigen is als
„De hoofdtaak van de predikers der wereldht-t gaat over problemen van internationale ievolutie in Russischer» zin is, de ontketening
politiek, wordt ook toegepast in het belang
van den broederstrijd tusschen de proletariërs.”
der fondsen van de syndicalistische havenDat zulke onzin is gevloeid uit de pen van
*>r eiders. ^n dat heet nu een communistisch
blad.
Kautsky behoeft niemand te verwonderen.
De man is blijkbaar blind, doof en stom
E. K.
voor de feiten die zich sinds 1914 hebben
voltrokken in de officieele arbeiderspartijen.
De corrupte leiders var. die partijen, in
Duitschland, Frankrijk, Engeland en Rusland,
In „Recht voor allen” , het orgsan van dt
hebben bij het uitbreken van den oorlog zich
S.P., beklaagt de heer Kolthek zich over den met de partij en verderen aanhang in dienst
heer Oudegeest, die in „la Bataille” het blad gesteld van de regeering. De beste overwinning
van bet fransche N.A.S. een artikel schreef van dat soort socialisme was volgens deze
tr, verheerlijking van het N.V.V.
heerschappen, de overwinning van het eigen
De lieer Oudegeest schrijft volgens Kolthek over het vreemde imperialisme.
zoo dat het N.A.S. in de verdrukking komt.
Proletariërs van alle'landen vermoordt elkaar
Sedert een jaar neigt het N.A.S. naar het
ten baie van de imperialismen, ziedaar de ware
parlementainsme, door een contact met de
„broederstrijd tusschen de proletariërs” die de
S.P. schrijft Oudegeest.
sociaal patriotten hebben bedreven,
Formeel is dit onwaar.
Dit was niet de schuld der Bolschewiki,
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zelfbeschikkingsrecht, van de vrijheid der
cstaat daarom laten wij de geheime nota der
kleine naties.
Na dit nummer zal de Administratie beginnen
Helgisclie
regeering aan zijn agenten in NederHet is zeer wel te begrijpen dat de prineïmet de kwitanties p.p. aan te bieden.
landsch-Limburg
hierbij voor een gedeelte
pieele voorstanders van de overwining der
afdrukken
en
waarvan
wij de naukeurige
Gelieve s.v p. geld gereed te leggen. Dc
hntenfe, van het machtigste deel van het
lezing ten zeerste aanbevalen.
Administratie zal beschikken over het geheele were.dkapitaal, thans zwijgen over het pruir» *0 4^
(*er geheime nota.
bedrag van een jaar, zijnde ƒ 1 .— phis de sische optreden van de Entente, van Bel i
r . 424o.
inningskosten. Voor diegenen die hebben be De redactie van de Tribune weet alleen mede
v ,
.... Kt
Brussel, 20 Mei 1919.
te ( celen, dat het maar een heibeltje is van dc
richt voor een half jaar Abonnee te willen Hollandsche chauvinisten tegen België. Er is
„Vertrouwclijke Nota voor het Groot Alge
meen Hoofdkwartier.
worden, geldt dit niet. Dezen betalen ƒ0.50 geen kwestie tusschen België en Nederland
De Belgische politiek te Maastricht en in
en de kosten der inning.
De eemgzins vrijmoedige Wijnkoop, wist in de
afgestaan
Limburg behoord niets te verwaar
Kamer verleden te vertellen, dat ei niets van
De Administratie.
lozen
om
den Duitschen invloed te bestrijden
aan was. Men is zelfs zoo valsch om verga
en een toenadering tot België te vergemakkelijken.
deringen te beleggen in de Hoofdsfc.d, over de
Waar het met aangewezen is den Limkwestie Nederland-België, waarin alleen ge
buigers
die belangen hebben in bezet Duitschsproken wordt van de Ncderlandsche Regeering
, nd, fe beletten zich daarheen te begeven is
en met een wooid gerept wordt van België
In Zwitserland zal ten zetel van den Volken
van Frankrijk dat in de eerste plaats achter lift hoogst wenschelijk, dat den Duitschers
bond gevestigd worc -n en wel in de stad
zooveel mogelijk belet worden in Limburg
ne.g.'ë staat en waar geen geluid is gehoord door
te dringen.
Geneve. De kantoren an den Bond zijn nou
tegen den bloedraad, den raad van 14 den
met geopend, maar toch bestaat de Volkenbond
Daartegenover moet alles wat kanstrekken
opperste raad der geallieerden. Dit is een van
H ij houdt zien onledig net het regelen van den
er begunstiging van de hartelijke en nauwe
de vele bewijzen hoe gedienstig Ravesteijn en
toestand van Europa . n buiten Europa. Hij
betrekkingen tusschen Limburgers en Beleen
Wijnkoop zijn als het de geallieerden betreft.
sluit vrede met Duitsch!; nd, met Bulgarije, de
aangemoedigd
worden; het reizen van LimWant men zou bij de bespreking van de
„Duitsche Alpenlanden” , met Roemenië, voert
urgers naar België, de ontwikkeling der
kwestie NederJand-België het imperialisme der
oor.og met Rusla,id, brt ig< de Hongaarsche
geallieerde moeten tanvailen. Dit weet dc handelsbetrekkmgen met België, de verspreiding
Radenrepubliek ten val, h mdt zich b?zi* met
! ribune zeer handig te vermijden. Men kan dtank^eldenglSChe daf?bladen en de Belgische
den toestand in klein Az ë, geeft België een
\*m die zijde niet aanvoeien, men moet eerst
stukje Afrika erbij, kortom de Volkenbond is
Op dit oogenblik moet iedere Belgische
de
eigen Regeeiing, het eigen imperialisme
de meester van heel de wi reld.
agent m Limburg naar gelang zijner krachten
aanvallen. Want gedurende den oorlog heeft
Formeel bestaat hij nog niet. In werkelijk
medewerken tot voorbereiding van den
men van dien kant vooral een vreemde, de
heid wordt thans het ruwe, vuile werk geda?n
te
ru g k e e r d ezer p ro v in c ie to t h aar
Duitsche Regeering bestreden in de Tribune.
Is dat eenmaal zoo goed „ zoo kwaad als
Daarna«';st de eigen Regeering. Maar niet de m o ed erlan d , geen gelegenheid voorbij laten
net gaat vóór elkaar, dan wordt het kantoor
gaan om den Limburgers aan te toonen, dat
Lngelsche, Amerikaansche of Fransche Re
te Oeneve geopend en zul>;n allen, die zich
geer ingm. Dus kan men niet aanvoeren, wij
R Ü ilJ
Hgtu Ran de ziJ de van
aansluiten bij den Volken! ond, de nieuwe
H e lg ie ; zonder onbescheidenheid.
vallen alleen eigen Regeering aam dit klopt
regel mg moeten goedkeuren door den leeds
Het is noodig dat op dit oogenblik de Belgen
met met de t iktiek door de Tribune gevolgd.
bestaanden toesjand feitelijk te aanvaarden
m
Limburg den indruk wekken, dat zij zeer
De kneep zit hem hierin, Wijnkoop, Ravesteijn
door het reit van de aansluiti ig bij den Bond.
veel vertrouwen stellen in den goeden uitslag
bestrijden niet de geassocieerden, niet België
Holland heeft thans reeds inet'den Volken
ten hunnen opzichte van de onderhandelingen
met het annexionisme, zooals de Bolschewiki
bond te maken.
welke
met Nederland zijn begonnen betreffende
steeds hebben gedaan, door practisch steeds
De regeling van de nieuwe verhouding
de herziening der tractaten van 1839, dat wil
elk im p e ria lism e te bestrijden. 'Naast
tusschen België en Holland wordt vastgesteld
het eigen, het vreemde imperialisme krachtig zeggen nopens de regeling der kwesties over
door den Raad van 14. Holland is gedaagd
de Schelde en de Maas. d at zij zich heel
aanvallen, dat is de revolutionaire taktiek.
voor den rechterstoel van den Raad e.i moet
z e k e r b eto o n en va n den steun ons
Zou Duitschland een tiende hebben verlangt
voor dit lichaam zijn rechten verdedigen. Dit
d o o r de E n te n te v e rle e n d en van de
van wat België thans eischt, De Tribune zou
feit is zeer opmerkelijk, reeds om de eenvou
aïG o e n d e u itw e rk in g d a a rv a n .
een verwoed geschreeuw hebben laten hooren
dige reden dat Nederland niet aan den oorlog
Natuurlijk is tact on eerbied voor het geover de Hohenzollern, over de Habsburgers,
heeft deelgenomen en toch gedaagd wordt voor
vestigd
gezag gebiedend noodzakelflk. Z l]
het gevaar van het Pruisische militairisme de
het college van 14, voor den Raad der o ver
b
eh
o
o
ren
niet te ve e l re ch tstre e k sch e
jonkers en den heer Scheidemann.
winnende mogendheden, voor het blok Enge
p ro p ag a n d a te m aken, (zulks door UrnIn de kwestie Nederland-België wist de
land-Amerika en zijn trawanten. De dictatuur
burgers laten doen). Z ij m o eten te verstaan
Iiibune nog geen stom woord te schrijven
van het Engelsch-Amerikaansche imperialisme
g even , d al als L im b u rg w e d e r Belgisch
over Hijmans, den Minister van Buitenlandsche
beschikt thans over het lot van Holland.
w o rd t, het Limburgsch zal blijven of het
zaken, vi oegcr wel over Betlunann Hoi weg
De sociaal patriotten hebben ons gedurende
weder zal worden, dat het niet aan een andere
den Rijkskanselier, over den heer v. d. Velde
den oorlog voorgespiegeld, wint Duitschland
provincie
zal worden toegevoegd, dat men er
geen syllabe, over Clemenceau niemendal.
dan gaat Nederland eraan: is het gedaan met
? * taal zal invoeren, dat het
Als Duitschland eens een militair verbond
üe zelfstandigheid van Nederland. Won En~eKatholieke geloof er evenzeer zal beschermd
«an Nederland had voorgeslagen, men kan
.and Frankrijk. Amerika, dan was de zelf
wurden, als onder Nederlandsch bestuur. Antzich voorstellen hoe verwoed de Tribune zou
standigheid. het zelfbeschikkingsrecht der kleine
clericalisme
is niet gangbaar in deze streek.
geweest zijn; nu B e!gië dit deed, wat zeggen
naties gered.
Integendeel .
wil een verbond Frankrijk-België-Nederland,
De overwinning van de democratie is ge
Ons dunkt dat dit document alle praatjes
nu weet de Tribune van niets. En dat heet
komen; de „vrijheid” is gered. Maar Neder
van de Tribune, en de ontkenning van Wijn
nu een revolutionaire taktiek, dat zijn nu de
koop voldoende weerlegd.
land moet thans „bewijzen” dat de Schelde
Bolschewiki in de verbeelding van S.D.A.P.
onder souvereiniteit van Nederland moet blijven
Tocii wilen wij het hierbij niet laten. Want
en oourgeoisie, ach arme, wat een namaak
wel te verstaan van de Schelde die op het die Ravesteijn en Wijnkoop.
onze tegenvoeters beschikken over een dagblad
gebied van Nederland stroomt; Nederland moet
en wij niet. Dag aan dag gaan zij door met
* * *
zijn recht bepleiten om Limburg niet af te staan;
de verkeerde taktiek. Het geval wat wij thans
Dat wij hierboven niet te veel hebben ge
Nederland moet argumenteeren dat het getri
behandelen,
daarvan kon men in ’t geheel
zegd van België, van de Entente en van den
speciaal militair verbond wil met België.
mets
lezen
in
de Tribune. De reden hiervan
moed der Tribune om te ontkennen dat er een
Dit is wel het toppunt van democratie, v; n
kon men nu wel eenigzins begrijpen.
kwestie België-Nederland bestaan heeft en nog
o
Daarom geven wij hierbij plaats aan een

België-Nederland.

gedeelte van een overzicht, van de hand des
voorsprong op Antwerpen. De Hoüandsche
heeren H. A. R. van den Broeck uit België,
troetelk nderen van de Tribune, de geallieerden
regeermg had met die politieke geschillen in gelooven.
dat handelt over de eischen van liet land waar
B e lg ië natuurlijk' niets te maken.
hij geboren is.
Maar wij. dwarskijkers, meenen dat de
2. De Hoüandsche regeering is blijkbaar
Het is voor den zelf denkenden lezer zeker
beteekenis
van de conferentie een andere is
bereid zich te verbinden, dat de Schelde op
met noodig er uitdrukkelijk bij te voegen dat
en hopen dit hier duidelijk te m; ken. De over
dit overzicht alleen bedoelt den lezer -n staat Hollandsch gebied wordt onderhouden en
winnaars willen n.l. voor de massa den schijn
v e rb e te rd n;»ar de eischen der moderne
te stellen zelf te oordeelen, te laten zien, hoe
aannemen, dat hun overwinning noodig was
volslagen verkeerd, hoe absoluut zonder "rond scheepvaart. Desnoods zou de Volkerenbond voor het brengen van vei betering van hun
de gedragingen, het niets — weten — maken over het nakomen van zulke verbintenis kunnen toestand, die door de Duitschers bedreigd
waken De overdracht van de heerschappij
van de politiek van België ten aanzien van
weid. maar bovenal is de samerkomst te
over
Nederland, der Tribune redactie is. Het kan noodig.de Seheldemonding is hiervoor nu t Washington een poging om op een goedkoope
misschien aanleiding zijn — men moet in
in. nier de arbeiders aan den opbouw te brengen.
3. Door een overdracht aan België van de
Holland zijn verwachtingen niet te hoog
Dit is aan den weden pbouw van het kapiïeeiscliappij over de Schelde monding, zou
spannen — dat lezers van dit blad eindelijk
ta.ism e, dat dan veel ondragelijker voor
Lolland binnen afzienbaren tijd onvermijdelijk
er toe zullen komen, het standpunt der Tribune
onze klasse zijn zou, dan het reeds was vóór
te bestrijden zoo ze leden der C.P. zijn, want Zeeuwsch-Vlaanderen verliezen, waarvan heel
den weielcioorlog. Bovenal omdat de tegendit geval Belgie-Holland is een praktisch de bevolking bij Holland wen seht te blijven
bit de belichten in de pers blijkt, dat er wooidige heerschers der wereld beseffen, dat
voorbeeld, een zuivere toepassing van de
de arbeidende massa met het voorbeeld* van
taktiek van Ravesteijn, die juist als men de tusschen de f ransche en Belgische regieringen Sowjet-Rusland voor oogen en met [let goed
besprekingen plaats hebben over een eerlang
algemeene lijn volgt en daarna tot details komt,
te sluiten militair- en economisch vei bond op. redactie van „D e Arbeid” ] de door den
laat zien dat men de geallieerden niet bestrijdt
wereldoorlog gebiachte chaos als grondslae
tusschen hrankrijk en België.
Dit overzicht van den heer van den Broeck
ondersteund
door een werkelijk opklarende,
De Vla. msche bevolkmg verzet zich tegen
geeft juist zulke details en met dit overzicht
communistische
propaganda, er toe zou kunnen
c.eze puimen, die de nationale zelfstandigheid
eindigen wij ons artikel.
leiden, het gansche kapitalisme nu reeds aan
van Vlaanderen in gevaar biengen doch zij
Om misverstand te voorkomen hei halen wij,
zal
vermoedehjk niet bij machte zijn de ver te vallen, en neer te slaan en inp.'aats daarvan
(.at het overzicht conclusies bevat over den
te stellen haar dictatuur en dan op te bouwen
wezenlijking ervan te beletten. Anderzijds
Volkenbond, b.v. die wij niet onderschrijven
de co m m u n istisch e m aatschap pij.
wat overigens aan de juistheid van de feiten woiden er in Belgische kringen plannen opge
Er is echter ook nog een andere reden
maakt voor het bouwen van een Belgische
die de heer van de Broeck vaststelt, niets af
ninten de reeds genoemden, die mede tot de
oor ogsvloot, zoogezegd als een noodzakelijk
doet.
gevolg van de uitbreiding van België’s kol< - bijeenkomst te Washington heeft geleid en wel
De BelgisJie eischen zijn van economische maal bezit.
deze, dat de nvt tot de ovei winnaars behoorende
en militairen aard.
Heeft België de heersch. ppij • ver de Schelde- naties in slechtere arbeidsregelingen geen
Het militairen belang van Belgiö is de
middel mogen bezitten tot mogelijke concur
mondmg v o o r vredes- cn o o rlo g s tijd
groote drijfveer; doch, daor de Belgische
rente hunner industrieën. Want het wasvoor
annexiomsten zeer goed weten, dai de open dan wordt Antwerpen een F;ansch-Be!g;sche de onbelemmerde heerschappij van het bank
bare meening voor strategische plannen het oor.ogshaven, wat ontegensprekelijk bij ’t kapitaal en industrie der wereldroovers, dat
eerste gewapend conflict, waarin Belg’ë bezelfbeschikkingsrecht der volkeren niet willen
oe oorlog gevoerd werd. Maar er is’ aan
prijsgeven, wordt er vooral nadruk gelegd op trokken is, de neutraliteit en de onafhankelijkheid oeze zaak ook nog een speciaal Hollandsche
van Holland in groot gevaar zou brengen.
het economisch belang, dat België bij de her
kant, til ook deze dient besproken te worden.
De groote drijfkracht van de Belgische
ziening der tractaten van 1839 meent te
Ue Nederlandsche regeering heeft een dele
imperialistische polit ek moet te F’arijs worden
hebben.
gatie
benoemd, welke de belangen onzer natie
gezocht, w. ar men de ilroomen van Napoleon
op de conferentie moet behartigen. Zij heeft
niijKbc ar nog niet heeft pi ijsgegeven.
D E S C H E L D E K W E S T IE .
L e s lu a : dc e co n o m isch e belangen van de delegatie samengesteld uit regeerings ver
ne.gie, oij de vaart op de Schelde en liet tegenwoordigers plus vertegenwoordigers der
De Belgische regeering eischt de heerschappij
werkgevers en aibeiders. Tot deze laatste
K anaal
win I erneuzen kunnen gemakkelijk
over de Schelde monding en het volledig bezit
behoort
Oudegeest, die het N.V.V. vertegen
ten volle worden gewaarborgd zonder over
woordigt.
b
van het kanaal van Temeuzen met de oevers
dracht van de heerschappij over de Scheldevan dit kanaal. Om de/e eischen te wettigen
Uit het aanvaarden der benoeming door
moncmg of over dat kanaal. Deze overdracht
doet de Beigische afvaardiging te Parijs voor
Oudegeest,
blijkt de eikenning der leidende
zou tegen den w il der b e v o lk in g een
namelijk gelden:
elementen
van
dit lichaam, dat zij zich be
Hollandsehe provincie onder Belgische‘heer
1. Holland jo u vóór den oorlog niet het
schouwen
als
deel
van den Nederlandschen
schappij brengen en tevens een gevaar oplcnoodigen hebben gedaan voor het onderhoud
staat, welks belangen zij bereid zijn ook op
veren voorde neutraliteit en de onafhankelijkheid
en de verbetering van den stroom en daardoor van
' eze wijze te dienen. Terwijl wij er tot stichting
Holland.
zou de ontwikkeling der haven van Antwerpen
van Dr van Dillen op willen wijzen, dat er
erg zijn benadeeld;
behalve de bolschewiki nog anderen zijn, die
2. Holland zal ook in de toekomst aan
de democratie aan hun laars lappen, al vindt
België alle mogelijke moeilijkheden in den wcdit hier p.aats te^en de belangen der arbeiders
eggen om de verbetering van de Schelde op
m, — in tegenstelling tot de bolschewiki, Hollandsch gebied te verhinderen, omdat de
ï 1, me* *lun in s la g op de democratie de
haven Antwerpen een geduchte concurente is
belangen
van het proletariaat op het uiterste
Behalve door de richting in dit orgaan
van de haven van Rotterdam ;
verdedigen. Want Oudegeest is door dc
\ eitegenwoordigd, — die een overwinning van
X Holland heeft geen belang bij het bezit
regeering en niet door de arbeiders, wier ver
0
(lcr 111 den wereldoorlog opgetreden machten
van de Schelde en de overdracht van de
tegen woord,ger hij heet te zijn, en die hem
heerschappij over de Seheldemonding geeft aan voor even noodlottig voor het proletariaat betalen benoemd.
België dus alle waarborgen zonder de recht aenten, -- propageerden alle andere richtingen
Deze en meer dergelijke feiten, bewijzen
m de arbeidersbeweging, dat een overwinning
matige belangen van Holland te schaden.
pe
anti-democratische tendenz in de Neder
der geallieerden noodzakelrjk v/as in het belanir
Hlj het beoordeelen van deze eischen moet
landsche
moderne arbeiders-beweging E.K.
vooral het volgende worden in aanmerking van het proletariaat; of, zooals de Tribune
het op de meest valsche manier propageerde
genomen:
*
dat deze overwinning noodzakelijk was, in het
1. De Belgische commissie te Parijs is er
belang der revolutie. Aan de houding der
n iet in geslaagd te b e w ijz e n , dat Holla.id
aan de door België vóór den oorlog gewenschte overwinnaars tegenover Sowjet-Rusland en
Hongarije wordt deze noodzaak duidelijk ge
verbeteringen van de Schelde op Hollandsch
demonstreerd ï vindt ge niet, Tribune?
gebied ernstige moeilijkheden zou hebben in
Eenige dagen voor dat de massa van sol
Maar niet alleen uit het militair optreden
den weg gelegd. De steeds stijgende toename
daten
en matrozen in den loop van zaken
van het scheepsverkeer in de Antweipsche der overwinnaars tegen Sowjet-Rusland en het hadden ingegrepen en een ommekeer hadden
ondersteunen der contra-revolutie in gansch
haven voor den oorlog bewijst reeds afdoende,
gebracht in het Duitschland van 1914, in de
dat de Schelde-stroom zeer goed bevaarbaar europa, blijkt de contra-revolutionaire betee Novemberweek van het vorige jaar, schreef
kenis der overwinnende elementen uit den
was. Een ieder die de Belgische en Antwerpde partij van Scheidemann een manifest tegen
wereldoorlog; ook door middel van het bedroe d e --- revolutie.
sche politiek der laatste twintig jaren voor
6
welken de tegenwoordige heersohers der
oorlog kent, weet dat de bloei der AntwernToen
eenmaal
het
feit
er
was,
hebben
zij
wereld, en een der voorbeelden hiervan is de
sche haven hoofdzakelijk werd belemmerd door
z
. v? n. t,e evolutie meester gemaakt de
arbeidsconferentie te Washington.
den zuiver politieken strijd tusschen de katho
meerderheids-socialisten. Deze heeren hebben
Zoo
de
lezer
weet,
is
er
in
liet
verdrag
van
lieke regeermg en het liberaal stadsbestuur
de regeeimg niet aanvaard zonder de onaf
waardoor de noodzakelijke havenwerken óf Versailles bepaald, dat er internationale rege hankelijken. Haase, Kautsky e.a. aan de remet werden uitgevoerd óf te Iaat hun beslag lingen van den arbeid moesten komen en om geering deel te laten nemen, wat zeer tactisch
deze te ontwerpen komt de conferentie in
kregen. Dairdoor alleen kreeg Rotterdam een
Washington tezamen, mogen wij althans de was van de zijde der leeghoofden. Scheidemann,
c s- zelfs i-iebknecht werd gevraagd.

De Arbeids conferentie
te Washington.

Een jaar revolutie in
Duitschland.

.Nadat een advies door hem was ingewonnen
J
f ^ ssen* onz^ kameraden, sioeg hij het
vnendelijke aanbod af.
n a« Ü ' Kautsky,
^ as. I111 de
politiek van Scheidemann,
haase,
c.s.?
Zij bestond hierin, Duitschland precies te
laten doen wat haar door de Entente was
opgelegd.
r ,n ? Ü i;'ldC kf r.n -van de po,iti<;l< der Duitsche
repubhek en dat is ze nog tot op den huidigen
i •C’i
«
van ^osa Luxemburg en Karl
Liebknecht wees reeds in het 4e nummer
op dit verschijnsel, zij het op een andere
™
f p V
het behandeien. De „Roode
vnn F fw ,
r 1 wueeS ° P hct hoogverraad
van Ebert, die in het geheim een telegram
zona naar W.Ison, waarin Ebert vroeg? om
orde?

St° nd m V00r de handhavingder

De houding van deze meerderheids-democraten is met dit feit duidelijk in het licht
gesteld. De intellectueelen die in Holland den
toon aangeven in
de communistische partij
van
Ravesteijn met zijn nasleep, begrijpen
"taal mets van de gebeurtenissen in Duitschland, omdat zij nog steeds de wereld-politiek
door een anti-Duitschen bril bezien. Zij weten
mets, z ij hooren niets, zij zien niets. Op den
^
™
e.jjha ng der gebeurtenissen hebben
Denken wij een oogenblik aan de wapensti stands voorwaarden van Generaal Foch.
iet I-)uitschland van het najaar van 1018
^°n° H.CCr , wap4ensti,stand ° P den grondslag
van de 14 punten van Wilson.
Men zal zich herinneren dat deze wel een
democratischen klank hadden.
Ln wat hleek zoowel uit den voorwaarden
van den wapenstilstand, de handhaving der

Luxemburg mede op rekening van de beurzen
van New York, Londen en Parijs.
Staat dc bloedschuld van Noske vast niet

van Ravesteijn, dat hij en zijn gevolg Duittsrh
^ind geïsoleerd beschouwen, apart houden’
buiten het wereld verband, afzonderlijk van de
de FntV^St Staat dc vcrantwoordeIijkheid van geschieden,s die - de bolschewiki u Ä J
de Ententeregeeringen aan den dood van
derd — op dit oogenblik gemaakt wordt door
Luxemburg en Liebknecht.
het zwaard van England en Amerika.
J ? ' ^ ^ i j a n d e n van de Duitsche revolutie
Aan dit zw aard vrijwillig zich te hebben
.» w t
. , en,c regeeringen en zoo is het
onderworpen,
eerst aan hef Duitsche en nu
gebleven tot op den huidigen dag
aan
dat
van
Engeland en Amerika dat ic
Door den vrede van Versailles is de revo
lutie geworgd; deze vrede werd ingeleid door zware schuld van de Haase-Kautsky-Bernstein
•beit bende, de intellectueelen, de mooi
de wapenstilstandsvoorwaarden van Foch.
praters, de beulen van het wereld-imperialisme
w £ i arom verkl*ren wij hier openlijk 'dat
Dat en mets anders is de schuld van den
\\ ijnkoop en van Ravesteijn, die weigeren op
teruggang der Duitsche revolutie n n l
,le«cn1.dc‘n vred^ van Versailles zooBolfjew,k, doen van he! standpunt der republiek die erger is dan een monarchie van
IJ !, ? ?
" ,en me,eenTrepof vergelijken
zH dr T ° h
f e ,k ° 0k 0nrter d" et. dat
kan, kortom van cen revolutie die door haar
ZIJ, de Tribuneredacteuren, een contra-revolutionair standpunt innemen, ondanks luin eigen leiders verraden is, wier bestaan uit een
oogpunt der wereldrevolutie, een oneer eni
praatjes over Rusland en tegen Noske.
in h!, regecring van Haase, van Scheidemann
■n het najaar van 1918 heeft mede op advies
van Kautsky geen b e tre k k in g en w ille n
S o v i ë t s °P e n

m et

het

R u sla n d

der

Daarom, om deze reden, is de onafhanke
lijke sociaal democratische partij in Duitschland
een sta-m-den-weg voor de wereld revolutie
7,Vh V
t'.ek van de „onafhankelijken” om
„ ,e onderwerpen aan den vrede van Ver
sailles, de duitsche arbeiders te laten ontwa
penen, inoest noodwendig leiden tot de weigerinir
Ï

B

'

“

"

'

*

1

............... ..

Van tweeën éér. „ f onderwerping aan het
.ngelsch-Amerikaansche imperialisme, aan den
sfiktnH3" Versa,llf • 'nge|ei<J door de wapenstilstands voorwaarden, verdoezeld door de 14
pun f n. van Wilson, of meegaan met de wereld
revolutie waarvan de ken,troepen worden
gevormd door de Russische arbeiders en
boeren.

dr n ’ n ;
aglleid is- waarbij vergeleken
de politieke corruptie van den valschen Napo
leon, uen Decemberman, dragelijk lijkt omda‘
Ij'! c." z.'Ju huurlingen in elk geval niet vóór
Je i evolutie optraden, maar er tegen Dit
noodigCgehad Van revolu*le beeft Plon-plori niet
De

huurlingen dc geworven troepen

de

Plon'nlon d e" dC(n s,,ia,sKrccP’ waarmee
t lon-plon de contra-revolutie voltrok zii
gingen met onder roode banieren '
1
D e N o s k e - P e in h a rd t- h b e rt huurling en , d e v r ijw illig e r s , d o o r w ie zijn
deze beulen p erm an en t g e m a a k t f D o o r
den vre d e van V e rsa ille s, d o o r A m e 
rik a en E n g e la n d !
Het vredesverdrag stelt dit aantal lompen
pro etaricrs, deze moordenaars, vast op een

haven. Va" 100000 ° m ”dc orde" ,e ^ d’
n ! ur ?n
Ult het verdrag van Versailes?
Dat Wilson met zijn 14 punten, Duitschland
Men kan hieruit opmaken hoe valsch de
> de val had gelokt. De 1-1 punten waren
tweede Internationale is ; want zij zijn de uit
,okaas van het Amerikaansche imperialisme
voerders van den wil der Entente
■>m met Engeland de geheele wereld te
De Entente wapent iet Duitsche lompenonderwerpen.
in Dh i!ei' ? 1 ‘lie
de com,ni|nistische partij
proletanaat
tegen de Duitsche revolutie de
in Holland heerscht dat men vóór den vrede
Wilson was de eerste en handigste a-ent
aanvoerders van dit soort proletariaat,’ de
de agent met de 14 punten als lokaas.
wprpi i ! rSa, eS kiln z'in en tocl' vóór de Vorwärtsbende verbonden met het Centrum
wereldi evolutie, wordt schitterend weerleed
Zich daaraan te hebben onderworpen dat
de zwarste reactie, zijn leden van de tweede
is het verraad van de meerderheids-democraten kêïi’L n ” PraClii,k V3n de Dui,sche ..onafhanInternationale, deze schelmen vertegenwoordi,cn . d? or den loop der Duitsche
-n onafhankelijken” die als revolutieregeerincr 3
revolutie, d e m net gareel van het Engelsch- gen een sociaal-democ/atische partij, de offioptraden.
*
cieele, die in de Ententelanden niet beter was 
Amerikaansch imperialisme draaft
Dit is duidelijk voor iedereen die nog niet
De Duitsche republiek met de rijksweer van agenten van de regeering. Alleen Italië en de
's gedemoraliseerd door de anti-Duitsclie
meerderheid in Rusland waren uitzondering op
Reinhardt
als grondwet, met Noske als opperste
praatjes van de „Tribune” , om te zwijgen
dien
regel in de landen der geallieerden. Het
beu
,
dat
is
de
democratie
zooals
de
geallivan een persorgaan als „Het Volk”
° r,Zent min ()fmeer
t n
IJit is zo°
<tat een v e r h o l e n ' Wa'
lmA!s ..de T " hune intellectueelen en de brave w rra ?
verradei als Berustein in zijn rede te Ains'e-- verholen, de Tiibune schreef n.l. dat dcover
■endrikken die zoo in den pas staan, dat zij
geallieerden, was in het belang
leele kolommen nonsens mogen neerkladden dam, voor de S .p.A p. nog eens mededeelde der Duitscher revolutie.
°
n het z.g. communistische blad, zich eens dat de Entente heeft verklaard dat „zij over
Evenmin als de overwinning van het Duit
?Ms zou onderl‘andelcn met een
willen herinneren, dan kunnen zij weten dat
sche imperialisme gunstig zou geweest zijn
Ko ns111 utioneeIe regeeri ng M.
hl
e' rs,e ^eken der duitsche revolutie een
voor de revolutie in de Ententelanden
'
Clemenceau sprak onlangs in den Franschen
oodschap uit Moskou werd gericht tot de
*
*
bcnaat een schitterende rede uit. Hij zei
uitsche Soldaten en Matrozen om niet de
W ij hebben beloofd in dit orgaan kritiek
w a p e n s uit de handen te geven.
v ^ t in Jn ’Hh lr.Waarom w,ï 288 ^nonnen en uit te oefenen; deze kritiek zou meedoogenvestingen hebben toegestaan ? Omdat wij er
Het werk der geallieerden, van de Duitsche
loos zijn. Deze belofte komen wij na wanneer
geen
belang bij hebben Duitschland bolsche
eg».ermg die zich onderwierp aan de gealli
w ij thans iets zeggen van de taktiek der Duhwistisch te zien.”
eerden bestond juist hierin, Duitschland, het
sche kommumsten.
evolutionairen Duitschland van toen, zoosnel r iJh epnP h|ali»SuVan RavesteiJ'n met zijn „histonschtn blik kunnen het feit niet uitwisschen ,1pnW |j . sfe'len dir^ t op den voorgrond dat wij
mogelijk te o n tw a p e n en .
den diepsten eerbied hebben voor den moed
idt de hntente met een radenregeering niets
W ij gelooven dat slechts ezels het verschil
den heldenmoed der Duitsche kameraden.’
tusscnen de politiek der Bolschewiki en van
n n 1 h e b , ) e n - Dc infame toestanden
Hoeden af voor de heldenschaar, de kam
Duitschland,
zijn
een
direct
gevolg
van
de
«De Tribune» niet kunnen snappen.
pioenen en zwaardvechters van de kommu
overwinning
der
geal.'ieerden.
De geheele inrichting van de Rijksweer, de
Deze overwinning opzettelijk te [hebben nistische partij in Duitschland. Uw dag komt
vrijwilligers van Reinhardt en Noske is in wezen
eens gewis kameraden. Zoo zeker als de zon
hei werk der geallieerden.
’ .vf n !,ct eene imperialisme om het
is voor het bestaan der gansche natuur, zoo
Op hun commando, op grond van den vrede
zeker is uw gloneuse overwinning. De Duit
van de Tribute*
Verb° rßtn oorlo» iP0,i« ^
.„ersa,IIf s ma£ Duitschland slechts een
sche donder waarvan eens Heine sprak en
W ie deze taktiek goedvond en heeft voor
vrijwilligers leger, een huurlingenbende op de
waarvan
hii zei dat hij geweldig zou zijn hij
gestaan als de beste taktiek cn allen die
neen houden en geen militie.
vo.gzaam zijn geweest, hebben niet het recht Omnm,a tP
T niCtS kan hem tegenhouden’
,
moord op Rosa Luxemburg en Lieb
over
Duitschland en de daar heerschende Om nu te spreken over de taktiek. dan moet
knecht door de vrijwilligers, is mede op reke
toestanden te klagen. De uitgezóchte scheld- het ons van het hart dat deze taktiek van den
ning te brengen van de geallieerden.
beginne af vrijwel verkeerd was. Zelfs Rosa
Ueen militieleger zou door zijn samenstel- nipï'nnir P " N° S,ke' Van dc Tribune,kunnen
en
Liebknecht, de vereeniging van heldenmoed
‘ing zoo kunnen optreden.
h»fJan 11u ken dM dc rcdadie ° P kf)n"
verstand, de taktiek van ueze waarlijk
Zooals de moord op jaurès in 1914 door tegen het resultaat van de door haar zelf
grooten, leed aan halfslachtigheid. De taktiek
Villam op rekening komt van de Fransche
Fn?pff M 6 ,takt'ek'
de overwinning van van Rosa en Karl Liebknecht was te veel
en van de Czarenregeering van 1914, zoo de In«»
I" ie u ^ re
nscn bood voor derevoDuitsch, te locaal, te weinig doortrokken
w Sf
• f* in de Tribune te lezen stond. alleen
moord op onze lieve kameraden Liebknechten
van
den
geest der wereld revolutie.
Want dat is het misselijke van den „historicus”
liet orgaan van onzen gevallen helden zei

d e r

D

u i t -

was. Aangenomen Vdatgd^u-(iaf dit tak,ick
deze taktiek verkeerd Ifrt
IS’ dan was
fou* van den eerden r l Waf , een P0,iti^ e
waf ■*. lijk, ons een nlich! U" " spreken
v*n revolutie. Wel
l VUC!ral in ‘’i^ n
naturen als Rosa Luxemburg
k? nsekwente
2'Jn a a n g e l a n d o p h e t j S Z J en L "*knecht,
* waarborgen niet % de n
" 1;' a,r wijzoeken
« n perionen, m « r a£ r £
',et karakter
f ' weten wij
a
1,1 beginselen,
door (e voeren z it
, beginselen n/et
karakter, ju;sf a| { nnZ(),lder Personen van
ervaren. Hoe Rosa cn /
hebben wiJ dit
200 beperkt waren hef h, / ^ cht ° P dit punt
niet ,oe dit u,1'
van dit artikel

^

ï

ï

r

e" huis-1

Ä

S

»

-

verband met het iongste^Te-le ^ ee'" d Ja n ’ in
en met ziin fn* #i
ve**euen van Kolthek
taktiek. Hij was het
gevo'gde
M - i n de' 1Ï S i £ „ 0nSn ^
dfc Ü!f ^
heelen duur van den ï ï
J,,a den geuiteenlooj end de m e e n L T
rv er^cten* hoe
<'an „D e Telegraaf” p
verbonden was
«ver hettweede S f c f «W
! " ° ëen ziJ'n
Toekomst” ^
Wa.d vvat ^ a st „D e
•even, na de motie Mnr»
Jd p c ik van zijn
de
andere
coalitie
van
T
in
sti
®ht°pkvvani vocr
*jet meedoen <-.an verkieffnr"'^ 'fappenieer. die
we.eldoorlog de 'e-iin^»r f
van den
dem. ü ,)nd verwierp
?
door * 1 1 Soe
^ clown van ,t^ ^ J ^ den en geassocieerden
de gesnedene u t h ! ^ ' ,mpe" a,is'ne,Schröder
H"ldert,
vertogenwoórdirirna 'ekc seraü van
en drangperiode, in de,
s,orm
Nederland, dit g ezelschap^ ;,* '’’C,e pers
Neuerlandsclie a r b e i d e r s “ t,jd Vfcn dt'
, ons, onderwerp (1f te dw i V ndcr ,c vec/ woord de massa eketr ^ e r d e ^ ’ ' ° en zip’
Lenm’s taktiek c
üvv«»en.
l f ' IJn me[ hoog
geleken met <iie van i L‘r,L‘* cf< ™perieur, V“ r- genoeg asn te s liJn
ontslag u „ de™ J® "
«»» I».,
81 beidersbeweging hezst
,i« lta(or in de
Scliotting, want deze om',,,,„°°
de ,Ieer
niemand na
£ ? beziie” "
^
de[ '
*en der D u is c h f k / Ä ^
g Was hun te
Of m
dc eerste
D laaK
p a a rn a a s t, vies, een omgev'ng die hp
De vrede van V o Jl- ,, Kameraden.
spionnendiensten noodzaakt.'" " " a? dercn lot
D oiR-la
iVieuwenhuis een ^
be,cr- u '*s
allergrootste belang vo/ ^ h
P ‘" " van het
«en anti-smokkelbuieau vfn rt,
d,unst va"
w/1. <ol liet onbuigzame t,
k
Van slL,,kt"
Kolthek was aan D e r 1
er Hüidert«Heen k m e e r b i e S , 2 " ,fcen wil
men
.een gezien ,„an
bli‘kb^
proletarisch b e lin ■» m ’ ZÜO ‘ nÜ die met het
D e h is?o P s o h e ^ n^
S
e^ !^ » ^ n , w as
helpen aan de adelijke'Z t J L ™ * *nderen fe

‘» « r ê s r * *

ffen gelezen heeft over dén v

de Stc,,in'

sehe Tpartij
e/*gd’
d ekommunisti' k ‘Sdl '
sche
,n afk,)l"stig
n , . . - ,van
wn de
da< ondanks a„e <chJE’ df n 2itf
de , «enige mogelijke
,? *
hellingen,
w en. v e r w e r S va„ i ln^ »'«-.-ft o„tVersailles. On . % van dc" vrede van

N ieuw enhuis. H ij vv s
de burgeliike k b « *•

^*enenf Domela
Van de eersten uit

1 f h icu w e n h u is optrad
u ’aar,n D om edegew erkt
naast den w ,t
,t r n it( loe
11 « Iß t . 'ilicus in ' N ieu w iii T ’ llen agitator
‘’^ n d e n " ''^ '^ ^ P e r i o d e
roepen. D e lesultaten v f n ^ l
S W akker te geen w o o rt"
tegen
de
interventie
der L'eall ■ !"?
oorlog,
d lin k t ons tastbaar voo r ,1 ,
,W ‘s,and zii "

f, P , ' spreekt vanzelf voor den h" "• Rus,andKol,hek. Want Kolthek Vl,nri
e " 'eelman"
0^ rvvinning
de man, de kK.cht, dc f t i t e K Nf “ Wtiihüis l er geallieerden het bes ’
Voor de wereld
Oostenrijksche k o m m u n ïn h T " 1 VVaren dc
*Je bew eim jy D airn a*.
♦ c^it~ti,eel w a s van voor het proletariaat n
verwierpen het tP, b e t e r , want dezen
ad -De
"Principes
die velen vv, ren ni^t je I eijj,|frLn ^ n , maar ‘■
geallieerden. /„ h e fo r,« " V;'n dcM vrc*de der
Waarom
durft
Kolthek
ri„
1
De beweging v e rd .f '
V;" , N « “ wenCommunisten heeft men ?
0os*enrijksche «•euwenhuis haar , . i, . C, ""'wikkelen dan
2lJn ententeimperjaijstkrh konsekwentie
revolutie in Oostenrijk ; u,nnen le« n dat de
n et aan. door
"
hsch standpunt nu
n,e' mogehjk naast d Ä
i' ‘<d’ W4S ^
p*«jk in flongari l t / d ' f ^ o o zW, k stoJ
winning der Entent f r a ^ " ^
d* overHiermede w as 'irt i
uwen huis.
letariaat en zijn Vonrh, i
Uu,tsehe provonn van de tusschenkomst'rf^
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