\r M)! m™ * n' ^at ^eze tf»elicliting van „liet
Lansink en Stenhuis zegt dat indien in Neder
standpunt van v. d. Waerden, overgebiacht
Volk volkomen juist de werkelijkheid weerland een toestand greeide als in 1918 in
geelt. Inderdaad is er geen verschil meer
<p agrarisch gebied. Iedeie reerganisatie v; n
Duitschland, men hen niet zal behoeven aan
tusschen dc leidaig van het N.V.V en die
de* productie binnen het raam van de kapitate sporen, om de leiding der samenleving in
van het N.A.S. ')
l.stsef.e maatsehapdij is een versletking van
handen te nemen, dan zullen zij het uit zich
Verder heeft op dit congres Lansink Ir.
de kapitalistische Staat, een versterking, waarzeif doen.” Dit belooft ons dus een herhaling
open/ijk verklaard, dat liij tegen het Raden
\< ii een vooruitziende bourgeoisie gebruik zou
van liet sociaal-patriottisch regiem in Duitsch
systeem is, welks werking hij niet voldoende
maken, zoodra dit voor haar noodzakelijk zou
land. Ook in dit land zullen de reformistische
worden, d.w.z. z( odra de arbeiders weikelijk
'v i
, ,ncn» Kts wat wij van dezen man
kopstukken» de leiding van een e\entueeie Cie politieke macht aan de uouigeoisie dreigen
e blijkbaar niet verder ziet dan de toren
[evolutie op zich nemen, om deze revolutie te ontnemen.
van zijn geboortedorp, ergens in Twente,
in het moeras te voeren.
De p» litieke verhoudingen zijn de uitdruk
gaarne aannemen. liet is opmerkelijk hoe
Lr zal nu in de Tribunu» misschien wel
king van de klasscverhoi.dingen, een groep,
groote invloed menyci.cn afkomstig uit de
cenig geschreeuw opgaan tegen deze openlijke
die de reorganisatie van de p< dictie voorop
mte!JectueeI-achter.ijksIe dcelcn van het land
reformistische vei klaring van het N.A.S., maar
stelt.
ei kent daarmede, dat zij het vertrouwen
nebben op de Nederlandsche aibeideii klasse
wij moeten er op wijzen, dat de verdedigers
in den zelfstarepgen stiijd van het proletariaat
W ij aarzelen niet, het door het N A S ge
van de C.P. tot zulk een critick niet het recht heeft verloien. Ht e volkomen wij gelijk hebben,
kozen standpunt: medezeggingschap van de
hel bui. lmmeis zij zelf zijn het geweest, die
dat ce motie v. R. hetzelfde inhoudt als de
vakvcrcemgingcn in de belangiijke econoni sclie
ondanks dat ieder, die iets dieper kiek. die
sociaIisatie-p!anr.en van v. d. Waarden blijkt
kwesties verwerpelijk te noemen, Het is dc
door de franje van revc h.ti< naire wc crdreclane
( a. ook uit datgene wat «Opmerker» in het
„oplossing” , die wordt aangegeven door alle
heen de weikelijkficid zag, wist dat de N.A.S.
zelfde artikel op merkt, n.l. dat tot „de landleactionaiie arbeidersleideis m l>innen- en bui
leiding geen revoluties ire taktrek wi!de, w?nIc u w in den ruimstcn zin van het woord”
tenland. liet is de verankeiing van de aibcivoor deze leiding dan ( ok het inzicht in de
C(k Ie hor ren „de productietakkc n, die de
i Iers beweging m de kapitalistische wetgeving.
kapitalistische <ntwikkeiing ( ntbrak, stetes
industrie voorzien van grondstoffen, zooals:
>c ai beidwsbeweging, die zich op deze wijze
het N.A.S. veidedigeeii, zeif een taktiek van stee uk» Iell, ij.Meits enz.“
Aal -vastleggen“ , vervult daarmedj de zeilde
eiitieklc.es san.ei:g;t n met het N.A.S. wilden
V. d. W . baseert zijn socialis.atiep!cr.r.en op
tic, die de waakhond voor zijn meester
en die om dit samerga; n hun geheele piopaInt telt, dat de productiviteit van den arbeid
vei vu t en de „mcdczegfcingsschap vaii die
gaida bedciven le lle n . Zij hëLPeii zieh
veihc ( gd nu et w oiden.’ «Opmerkei» zegt dat
arbeidersbeweging is dezelfde als van dén
schi.idig gen a* kt a<n de veiec c/dir.g ven t!e
de | i (.di.ktie fkracht ” (het fraaie woord is van
waakhond, hij mag blaffen als er gevaar
weikelijkheni le lie le icc i.et we/en \;n het
ci.cigt. I et is liet aanvaarden van de verantOpmeikcr) van den landbouw verin ogd mc et
N.A.S. De vruchten hiervan ki i.ncn de n.( <i w ei cieu. W ij stellen dus vast, dat decommuvvj.o-delijkheiil binnen liet raam van het kapi
plateis van de Ik i.ding v; n \\ iji.kc <p c.s. nu
nistisele kameifiactie dezelfde taktiek wil als
talisme, liet is de methode van het ministepplukken. Hui ge:;; is ;;n eritiek, Jn.n laks eh het reformistische N.A.S.
ahsme, overgebracht naar de economische
geloot, dat ais er maar een beweging h u t
I eekenend v( or deze taktiek is, dat deze
oiganisatie van de kapitalistiscik.* maatschappij.
de (ntwikkeiing van e;e vei hoi e.ingen de
politici veor hun standpunt niet openlijk uitIV at helders, de dit systeem aanvaaiden, ont
„vanzelf’ wel in de ievUu;i( naiie iichtir.g zal
kon en-; zij willen van twee wallen eten.
nemen zich darmede zelf de viijlieid van
leiden, hebben er tc e bi’gedr;pen, dat het
Zooals in de buitenlandsche politiek de
>
--uegmg, liehen hun zelfstandigheid op, scliaN.A.S. ni. ojenlijk liet icioiuisire v< !e,t.
mmiinistische paitij het vei trouwen in de
kelen zich zeit als revolutionäre krachten uit
*
*
zelfstandige klassemacht van liet proletariaat
worden, zooals de heer v. d. Waerden zegt,’
Doch niet aüeen li in m mist ..de T:ibine”
heeft opgegeven, en zij vertrouwde op eie
„elementen, die in de wenteling het vaste ver
het re<ht t<t eritiek op het N.A.S.. <<k de
tegenwoordigen.”
o\ei winning van een der imperialistische groetaktiek v: n eie Kan.eifiaetie van de C.P'. gaat
| e,|!, zoo is het ook in eie binnenlandsche
Met is opmerkelijk, (fat de N.A.S.Ieidim;,
in eie lichting va:i het reformisme. W rnt u ;t
politiek ; Niet de vemvering van de politieke
me gedurende den oorlog zoo flink heeft
is de n:< tic van v. Ravesteijn tot nationalisatie
macht van het proletariaat zal de duurte ophelpen schelden op de „Scheieemann-ber.de”
V‘ 11 den grond als middel te‘L,en c’e dia ;te
heilen, maar «de verhooging van de produkthans dezelfde taktiek aanvaardt als de Duit
•n (' :
•!1 dezel de rt oimistriel.e t, kt i k d:e tiefkrachten» in den landbouw!
sche regeering Ebert-Noskc, de tegenwoordige
het N.A.S. en I.et N.V.V. vooistaac?
huurlingen van liet Entente-kapitaal.
....../■ !i n a tie lis * tie
.: den l i <nd
Het derde geval, dat wij willen bespreken,
De hbert-Noske regeering uil eveneens de
i u ie voh t onaiie eisch en social'satie van de
omdat ook daaibij het onwaarachtige karakter
medezeggmgschap van de vakorganisaties, en
ii.cuisine een contra-rc\c lut onaire zijn?
van de politiek der C. P. leiding zoo onverver/et zich tegen liet Radensysteem. Dit is
W .a n n i
pic beeide zij „opmeiker” van
huld in het daglicht treedt, is het voorste!
juist één van de groote geschilpunten tusschen
!*ili.ne
ons wijs te maken, dat het
\\ ijnkoop in den Gemeenteraad om honderdde revolutionairen en de meeiderheidssocialistcii
éci.e
g(
ee.e
ievolutie
ra.ie taktiek is en het
m Duitschland.
l J i zer)i ^nJden voor Weenen af te staan. In
«'linieie slechte contra-:evo!utionaiie ?
IV Iribunè» werd echter het voorstel van
jlct karakter van dit congres wordt, uiecr.en
\anwaar die sofisterij, die jezuitische tekstde vijf vakcentrales om voor Weenen een dag
wij, ten duidelijksten gedcmonstreeid door de I.itlei ie ij in „de Tiibur.e?
extra te werken een eontra-revolutionair plan
woorden van Stenhuis, dat de proletarische
l-eii partij, die een opp< itur.istisehe taktiek
gein tmd. hi het nummer van 17 December
dictatuur „de grootste ramp voor de arbeiders
\ «•< isti.at, uk et komen t(!t bedrog om haar
/L.^t \an der P., elat de arbeiders d<or dit
is. «omdat /ij is de dictatuur van onafgewe: kte takt:ek te vereleeJigen.
studenten en decadente bourgeois.
midce! tce te passen, toegeven, dat alleen
liet a iikel van gem emde «'opmerkei» in
intensieve arbeid de aibeiders en de gansche
Hiertegen protesteerde Lansink niet. maar
e1 1 r.hune v. n 2S Oc'.ober j.l., waarin hij
meiu
chheid uit het moeras zal kunnen helpen.
hij beaamden deze opvatting, door te beweren
deze dubbelslachtige politiek veided gt, consta\V jj ondeischrijven deze opmerking van
cat liet radensysteem is „de dictatuur van
teerd l.ij, dat de duurte is „liet noodzakelijke
d. P. volkomen en willen er nog aan toe
enkele politieke kopstukken.” Het is tecker.end
resultaat van de moderne economische ont
voegen. dat naar 0117*» meeriiv.r
.M
cj...
n
voor de geestelijke saamhoorigiieid van deze
ei n
wikkeling van het kapitalisme” en e s \erder
aan weenen door de aibeiders niets anders is
beide revisionisten, dat zij het over deze zaak
dat nationalisatie van het gr» ndbezit „onder
'oo volkomen met elkaar eens waren. Maar
dan
arbeiders-philantrop'e. Geen plrilantropie
hei kapitalistisch stelsel zeer wel mogeiijk is".
kan het hongerende Weensehe proletariaat
het is toch wel een ongehoorde brutaliteit van
De opvatting, dat de dutrle resultaat is van
i'.elpen uit den nood, waarin een misdadig
kopstukken
als deze
■I .
,. uit de vakbeweging
.... .Viv-i-c
oe tegenwoordige faze van eie ccoman sche
Stenhuis die den geileden oorlog met cen
regiem van imperialisten en van aan het
ontwikkeling is volkomen juist.
hntente kapitaal onderworpen sociaal-patriotten
pecadente bourguiisie hebben s^ ncn -c w er kt
Daarom echter zal nationalisatie van den
het gestort hebl en. maar de strijd van de
«hu deze belccdiKiiit; tegen d.' liekllu'ft'"o R i's
grond aan deze duurte niets veranderen,
Oosten, ijksche aibeiders te.eeji het regiem van
sische communisten te duiven uiten E n beter
zoolang het kapitalisme blijft bestaan. W ij
kon liet reformistisch karakter van liet N A S
de* fintenteknechtin, die ihans in Oostenrijk
zien het aan het voorbeeld van Ri sland.daar
mogen regeeien. Vooral echter de strijd van
niet |gedemonstreerd worden dr.n door lietteit
kan zelfs eie proletarische dictatuur, in het
het proletariaat van de West-Europeesche
i
het sanienw erkt met kerels die zulke taal
nauw gebracht door den gieep van het En
ander1 tegen den misdadigen b!okkade-oor!og
spreken, liet belooft .km ook w at als
tente kapitaal, de kwestie van de levensmidkan Oostem ijk bewaren voor den dieigenden
" et Volk
van deze nieuwe eenheid tusschen
elelenschaaischte. niet op bevredigende wijze hongerdood.
oplossen. Dit zal dus in Nederland, waar het
De inzinking van de Duitsche revolutie,
') „Het Volk" ziet hier beter de werkelijk kapitaal nog oppermachtig heerscht, zoo opper
het gemis aan stiijdiust, aan irzicht en aan
heid dan de vertegenwoordiger eer C.P. iu
machtig, dat zelfs z .j *. <revolutionairen» niet
levolutionairen wil van hef proletariaat in de
, i' rtiiisterdanischeraad, Roodveldt, flie in
meer vertrouwen op de zelfstandige klassenuezen raad verklaarde, dat hij het samengaan
tnte-nte.anden en ock in de neutrale landen
m. cht van het proletaraat, natuurlijk nog
van N.A.S. en N.V.V. „volstrekt geen histo- steiker zijn dan in Rusland.
us het waardoor de Ententeheerschers hun
nseh moment achte, maar een doodgewoc n
moordoadig cordon des doods no^ steeds
De nat oiia isatie van het grondbezit tast de
samengaan voor een enkele zaak. zooals zoo
kinnen
handhaven, waaiefoor miüoenenpro’ekapitalistische macht in den Staat niet aan.
vaak voorkomt.”
Het is in werkelijkheid nie s anders dan het tanërs en hur.ne kinderen aan den hongerdood
worden prijsgegeven.
(Slot volgt.)
. . .
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de buitenwereld kan afgesneden worden door
de vloot van Engeland. Buitendien zijn alle
militairen hulpmiddelen in Engelsche handen.
Wapens moeten van buitenaf in Ierland worden
gesmokkeld. Een industrieele natie is de lersche
in de eerste plaats niet. De aardrijkskundige
ligging van Ierland, de stand der economische
ontwikkeling, factoren die ten nauwste verband
houden met de mogelijkheid van militaire
krachtsinspanning, ze zijn zeer ongunstig in
Ierland. Ioch heeft zelfs de krachtsinspanning
die de Ieren thans weten te ontwikkelen,
Engeland genoopt, Ierland iets, een schijn van
zelfstandigheid te geven of ajthans de belofte
ervan. Een w'et zal worden ingediend die
Ierland een parlement zal schenken. Een vertegenwoordiging die zooveel zal te zeggen
hebben als onze Provinciale Staten. Dat dit
minder is dan niemendal, begrijpt men zeer
wel in Ierland en ook in sommige liberale
imperialistische kringen. Lloyd George heeft
laatst verklaard, dat een afscheiding van Ierland
Groot Üiitannië iu een eventueelen oorlog
zeer zou verzwakken. De eerste Minister
trachtte dit aanschouwelijk te maken door zijn
hoorders voor den geest te* roepen, wat er
zou gebeurd zijn indien Ierland zelfstandig
ware geweest, toen het Britsche Rijk in oorlog
was met de Centrale* mogendheden. Engeland
zou in het veronderstelde geval dan in den
rug aangevallen kunnen worden!!

De Britsche kapitaalmagnaten die versterkt
uit den wereldoorlog zijn te voorschijn ge
komen hebben met alleen gedurende den krijg,
maar ook na den oorlog hevig te* kampen met
de lersche pachters en boeren. De stelselmatige
Uitplundering van Ierland, het onteigenen van
de inlieemsche bevolking, het uithongeren,
onderdrukken en overweldigen van een heek*
Natie, met alle middelen van economischen,
poiitieken en miiitairen aam, dat is het werk
geweest van Engeland in Ierland sinds eeuwen.
De hongersnooden, de ontvolking van Ierland
waren resultaat van deze politiek, waai tegen
*
*
♦
schijnbaar tevergeefs, tal van opstanden hebben
liier is Rosa, hier danst zij! De belangen
plaats gehad. Deze helden zijn echter niet ge
van het Britsche Imp.rium zijn in strijd met
storven zonder sporen achter te laten in de
de belangen der lersche natie*. Ierland mag
geschiedenis van hun land. En al stierven zij
veel, maar nooit zelfstandig worden!
met voor onze idealen, toch heeft dit niet veris het daarom verwonderlijk dat de V a le ra
hiiuleid dat b.v. in de 19e eeuw onze mannen
de leider van Sinn Fein, de lersche organi
Marx en Engels, met diepe belangstelling deze
satie der boeren en pachters in I.et politieke
worsteling der Ieren hebben gade gesl gen. Zij
leven, onlangs in New' Vork, waar de Valera
waren daarbij niet alleen toeschouwers maar
\erblijf houdt, heeft verklaard dat hij een over
gaven zelfs steun aan den stiijd der leren.
winning der Centrale* mogendheden heeft geDe zelfstandigheid der lersche natie* was
wenscht ? Revolutionair in proletarischen zin
voo! Marx en Engels in de eerste plaats een
is Sinn Pein dus met. Anders wenscht men
wapen gericht tegen de Engelsche heerschende
n et de overwinning van het eene* imperialisme
klasse. Verzwakking van Engeland door af
over het andere. Een standpunt wat v. Rave
scheiding van Ierland, dat was hun parool. De
steijn en Wijnkoop ook innamen, die juist de
^esc.i’edenis van den wereldoorlog die schijn
overwinning van Engeland en Amerika hebben
baar is geëindigd met de vrede van Versailles,
gewild. Zoo is dus de strijd van Smn Fein
een oorlog die Engeland zeer heeft versterkt,
de voorlooper van den strijd der onderdrukte
maakt het thans meer dan ooit noodig Engevolken in het Britsche imperium en tevens van
land te verzwakken in het belang van het
liet Lngelsche proletariaat tegen het imperia
tingel sche en van het heele wereld proletariaat.
lisme, voor de radenrepubliek in Engeland en
e werkelijke belangen der w'ereld zijn ten Ierland. Slaagt Sinn Fein niet, dan zal de
zeeiste gemoeid met de lersche kwestie, met
wereldrevolutie lei land vrij maken van de
üe absolute* zelfstandigheid van den boer en
handen van het En ,relsche imperialisme, zonder
pcichter in Ierland. De oonstitueering der iersche het historische tusschenstation van de Snn
natie, kan de volken in Britsch Indië aanlei
Fein republiek.
ding geven — en dat zijn er meer als 300
* * *
millioen — om het juk van Eugeland af te
Zoo
men
uit
het
voorgaande ziet, komen
schudden.
wij revolutionaire marxisten op, in bepaalde
De gevolgen voor de wereld Van het prohistorische gevallen, v w het zelfbeschikkings
c.ameeren der lersche republiek kan men niet
recht der voikeren, voor de* nationale zelf
te noog aanslaan, mits de nationale zelfstanstandigheid, zóó dit meebrengt verzwakking,
uisriieid met de wapens in de hand wordt ver
Ve rorokkeiing, afsplintering van het imperiaoverd op Engeland. De guerilla, de boycot
iisnie, in casu voor de verzwakking van het
u •!
° P en,,JkL'n opstand tegen het militair Britsche* imperium. Het is daarom’ niet van
schrikbewind van Lo d French, het kan een
alle belang ontbloot om hier te oonstateeren
voorbeeld worden voor alle volkeren die
dat de Engelsche Troelstra’s die luisteren naar
onder het juk staan van net Engelsche Impe
den naam van Henderson, Macdonald etc., de
rialisme. Deze* strijd zal zwaar zijn, omdat
handlangers van het Britsche imperialisme,
leriand zeer gemakkelijk \\m alle ve.k.er met
d.e o.eeds opkwamen voor het veertzetten van
%

den oorlog, voor de overwinning van hun
beter imperialisme over het slechte Duitsche,
die zeer diep verontwaardigd waren over het
lot van het kleine België, nooit opkwamen
voor de Ieren in den zin als wij dit hebben
uiteengezet. Zij kwamen op voor de kleine
Naties, toen dit in het belang was van de
contra-revolutie. Zoo voor Polen. Zooals ook
I roelstra ten onzent. Zoo de heele tweede
Internationale, het levende lijk. Reeds in het
eerste nummer van ons blad, over: «Polen en
de Weieldrcvolutie» hebben wij aangetoont
dat dit niet alleen geldt voor Troelstra, maar
ook voor Wijnkoop en van Ravesteijn, die
gedurende den oorlog voor Ierland (evenmin
voor Britsch lndië; artikelen over dit onder
werp werden door dc redactie Tribune o p 
zettelijk v e rd o n k e re m a a n d ) en 1111 ook
na den oorlog niet. ondanks al de uitknipsels
die hun handlangers zoo nu en clan over
Ierland vertalen en onder de berichten buiten
land komen.
Natuurlijk niets dan gebrek aan tijd 7.00 zal
de brave Tribuneredactie zeggen op het congres!
Maar wij vestigen nu (8 maanden na den
wapenstilstand op dit feit wederom de aanoaciit dat zij, de redactie Tribune* steeds ver
geten het Engelsche imperialisme aan te vallen,
niettegenstaande Engeland overwonnen heeft
en het dus geen kwaad kan, van hun eigen
standpunt bezien, Engeland aan te vallen.
*

*

*

De communisten in Engeland die zekerden
strijd der Ieren steunen, die weten dat de
binnenlandsohe politiek van Engeland voor
een niet gering deel bcheerscht wordt door de
lersche kwestie, zuilen niet nalaten de* Engelsche
arbeiders op het voorbeeld van de leren te
wijzen, die moediger optreden met de middelen
waarover zij beschikken, dan de Engelsche
arbeiders weten op te* treden, met de middelen
die zij kunnen hanteeren.
Want dit is het voorbeeld der lersche
boeren en pachters politiek en van zekere
intc llectuecie kringen die hen aanvoeren in
den strijd voor nationale zelfstandigheid, dat
zij van geen compromis op dit punt willen
weten. In tegenstelling met de Engelsche ar
beiders, die nog geheel van de gedachte van
Int compromis uitgaan, in hun eigen strijd.
Daarom is de strijd van Slrin Fein van
revolutionaire strekking voor de Engelsche revo
lutie. Want de* strijd tegen elk compromis,
kan de* arbeiders in Engeland slechts brengen
tot den directen strijd tegen het imperialisme.

De redactie van het maandschrift
„D e Nieuw e Tijd” en de oppositie.
Volgens de heerschende opvattingen in de
arbeidersbeweging van Nederland' — ook
elders
zijn de leiders alles en de massa
mets. Het spreekt vanzelf dat de elementen
die de bewering hebben opgesteld, dat door
de massa moet worden ingegrepen en niet
meer den doorslag gegeven wordt door de
leiders in vakvereeniging of parlement, dus
door actie van de massa, wij van het rijk der
noodzakelijkheid in dat der vrijheid*zullen
komen, i:i th:o::e de oude zienswijze hebben

prijsgegeven wat aangaat de leiders, maar niet
o ppoh. tie. Wr.t de redactie dient is niet het
zetting van den eorlog en daarom tegen deelm de practijk. Want volgens liet redactionecle
prn.c pe der oppositie en rechtstreeks ook niet
;u.me aan de Je Zimmerwaldconferentie waar
woord in het nummer v«.n i Januari ’2U van
dat van de leiders v;n de C.P., maar een in
*a:i de Bolschewiki wel deelnamen. E 11 wat
«De Nieuwe l ijd” moeten wij leden derC,P.
de lucht z.vevende „onafhankelijkheid” van
deed Roland Holst op het congres? Zij nam
ons stellen onder hut banier en de bescherming
--11 „ie\ olut on.' ire sr cia istsche eenheidj uit verraad van deze leiders in bescherming
van de samenstellers van liet tijdsch.ift. Zoo
*he»;r.e. die alle groepen syndicalisten. C.P.. d< or te beweren, Wijnkoop c.s. waren wei
wij iets te vertellen hebben omtrent richting
B. v. C.S. aan elkander moet lij nen. a.ia; r
«ait -Duibch maar niet in den burgerlijken zin
en weg van de C.P. die vrijwel opp ortun sofsdu 011 dit infame opporti nisme uit den
Zegt u dat we! Roland Holst, is het daarom
tisch zijn tot op den dag van liet glorieuze
Koker van Wijnkoop. Ravesteijn, ;eeds lana'
dat het offensief van Kerensky in de Tribune
woord bij den 2.5sten jaargang van genoemd
schipbreuk heeft geleden, beroept Roland Holst werd aanbevolen als middel tot den vrede
tijdschrift. De ledactie verkeert in de goede
zich er op, wanneer ..De Nieuwe Tijd” wordt
Hier trad dus Roland Holst op als hoedster
meening — beminnelijke dwaling — üct de
a- ngeval.en door den politieagent der C .P.”
van
het verraad. Dit is echter niet genoeg.
le/.ers van „De Nieuwe Tijd” , de meerderheid
Knuttel u t Leiden, .vanneer die domper „De
In
„een
verklaring van Gorter” kan men een
althans ook werkelijk strijde, s waren en nog
!Vlr,y
.e
//.nvalt
als
eens
zoo’n
onver
ander
staal
vinden. Gorter schrijft: In die
steeds in den jongsten tijd in het harnas staan.
mijdelijk oppositiestt.k i:i voorkomt, want het
Makken stond, hoewel ze scherp wiren niets
Dit is niet zoo wat het verleden aangaat en
tij'/ei;r:ft h niet het orgaan der oppositie, het persoonlijks. Er stond niet in dat ik geloofde
geldt ook n:et voor het huidige tijdsgew: icht.
is het orgaan voor alle richtingen. Dit kon
dat de houding van Wijnkoop beinvioed werd
Voor het verleden hebben wij voor deze be
men 'ezen in «de rribune in een stuk van
door de hoop op succes bij de verkiezingen.
wering zelfs een afdoend bewijs, in den jare
Kol. i k . ., .,stals antwoord aan Knuttel
Dit had ik hem particulier geschre.en. Tege19)7 werd aan de geachte lezers van het tijd
Deze meening der redïctie is een scherpe
lijk o n tv in g ik b rieven van R o la n d
sein itt het toenmalige socialistische oppositieveroordeelmg
van ha; r eigen opinie.
Een
H o lst en P a n n e k o e k , waarin zij mij vroegen
b'ad „De Iribune” gezonden, liet resultaat
opinie die er geen is. Dit is de slapste slaphet stuk waai in ik Luteraan verdedigde niet
was schitterend . . . er k wam ^een enkel abonne
Een orgaan van een opinie is het niet.
p tiS iice e re n 0111 den inwendigen toestanel
uit die klingen. Alet den werkelijke11 st;ijd wou
cle red«ct;e. wil juk t boven de opinies dei partij en in eie andere artikelen tegen de
de gemiddelde burgei
burgeres, die zich de
weelde kon verootioveii een abonnement op staan n den trijd der meening*. n en kostelijke Entente iets te wijzigen.”
Sc.ti.e, daarin zou een w. a’ borg gelegen zijn . . .
Uit deze aanhalingen blijkt afdoende hoe
lie*t tijdschrift te kunnen betaler, niets te maken
K'land Holst handelde toen er eenige malen
hebben. Nu is het een staande gewoonte
lil liet stuk waai tegen wij iefs hebben in- een strijd der meeningen gevoerd” weid.
van de zatte volgevretea kleinburgers die gebr ein leest men:
Remmen, temperen, dompen, we; ken met
in S. D. A. I*. en C. I*. kringen als er
..Eén vraagstuk is er, dat meer dan welk
fantastische beweringen, spelen in de kaart
oppositie is, met de organen der oppositie
‘•nder ook de directe levensbelangen van het
van de sluipmoordenaars van het vrije woord,
niets-te-eloen-te-willen-hc b!)en uithoofde van de
proletarrat raakt: het vraagstuk der inter
de partijleiders Wijnkoop en Ravesteijn, Gorter
uitzonderlijke s'echthcid, gebrek aan weten
nationale i .kliek, dat is het vraagstuk. hoe
willen afhouden van den strijd. De stichster
schappelijkheid der oppositie. Zoo was het
het wqeldproletariaat op de snelste en zekerste van de R. S. V. die uitging van de Zimmei: ,en 11 • ■
■
■
'
I rib m v a n 1907. Hetfatsoen wijze ’ii eei .lag orde te ;en l:et wereldkapiwaldsche ideeën, liet Zimmerwald smadelijk in
vt‘il>)o(l Ie lezers van „de Nieuwe Tijd” zu k t.i : k.-n wo: den gescha. rd.
den
steek toen het er om ging Zimmerwald'
een sca dblad te lezen, liet is ons verboden
^ ' )ye: • dit vraagstuk i; in de la us'e ja ren in
te verdedigen in de S D P. tegen de leiders.
geheimen te verklappen maar wij kunnen hie:
' e C. I». reed* eenige mtlen (s ic !) een strijd
En zoo bleef het tot den huidigeu dag. Begin
ronduit verklaren dat liet thans niet anders is e rr ineeningen gevoerd.’
I ebruari sprak Roland Holst voor het P..-VS.
bij de rustige Nieuwe I ijet lezers.
A'ij 11 • P *’i ek-t s'i.n ne'ingen waren te A msterdam over communisme en sociaal
I Ie! gebrek aan kijk op zaken eil menschen
v. n de
soort dieRoland Ho'st de hand boven
democratie. Er werd haar toen een vraag
van de redactie van het tijdschrift komt hier
het hoofd houdt door hrar alzijdigheid, dan gestelu. Zij had beweerd Wijnkoop was ge
wel helder aan d*n dag. liet heele geschrij
/ uiden vij d'piomatiek kunnen zwïjgen ’over il ai ende den oorlog trouw gebleven aan het
in „De Nieuwe Tijd” , stel we deden liet alle
deze fraaie uitlating. Een;ge 1 alen nietwaar, principe.
maal, heeft weinig of niets te beteekenen; men
1 1
jd g
rd ? En wordt deze st ijd
Gevraagd werd of men trouw kon blijven
lokt er geen hond mee van den oven. We'- j
!'
•
‘
I
!
«toor
ons
proletariër:
n De
aan het principe als men zooals Wijnkoop
zalig hij nï /ij die in onwetendheid verkeut
' v ' ,l •■an . .neer d :n eenige malen ? En
omtrent deze dingen. Als men een klankbodem I waar b’ij t IJ. Roland H o lst?'En w ;:r bleef heeft gedaan opkwam voor de overwinning
van het Entente imperialisme. Roland Holst
wil vinden voor de revolutionaire theorie en
fKi!er A» liesleits Kv v ..l!{, m itsgade:s de vele
antwoordde
dat zulke kwesties van beginsel
practijk moet men als regel niet bij de , b >;i- bewond-.ia-us ?
b nnen de partij uitgemaakt moeten worden!
nees van De Nieuwe Tijd” zijn. Dan mott
Sein:i.'ei 1 die niet weg achter de rokken
Dus eerst het voorstellen of Wijnkoop trouw
men zich wenden tot de arbeiders die het stra yai ! »\\iland I lolst ? Ziedaar nu liet cyirsme
lend licht v.iii De Nieuwe Tijd ii'et kunnen ge der 1) 1, gerlijke be:chaving eenmaal aangeland is gebleven en als dan dit wordt in twijfel
getrokken en terecht, gelijk Roland ook zeer
nieten in een aangenaam interieur. Dit is niet
uici zijn intel.'ectueele bagage in den hof van
goed weet, dan met een uitvlucht antwoorden.
<»nze schuld. Maar wel de schuld van de
het pro'elariaat, d»e ondanks eiat met gouden
K«:ii het alzijdiger? Dat is 1111 de stijl van het
„Nieuwe I ijd . Want in het wetenschappelijke letteren 111 de annalen van de gescireelenis van
hI i.f 11 landeiijksch ! ijdschritt „ 1 )? Nieuwe Tijd” .
tijdschrift komt verduiveld weinig aa 11 den dag
nsti 1J s t .. t ges(!» even, !-et provan de neiging of hebbelijkheid die met liet ie le / ia a t m oet liet ze'f doen, het eenige Steeds de leiders de hand boven het hoofd
houden, remmen, tempenen, dompen als er
werk van de revolutie wel iets te maken
<•'■gaan van proletai ërs en het proletarisch
strijd
gevoerd wordt, niet de theorie gebruiken
heeft, d.i. wel hoe de practijk van de bewe
<rgaan «De Roode Vaan», heel fatsoendelijk
voor
den
practischen strijd, steeds in hoogere
ging moet zijn. Wie een richtsnoer verl mgt traciit te negeeien
sferen
blijven,
nooit leiding willen geven, 'V
voor den koers der beweging, men vindt hem
^ „De Nieuwe Tijd” ziet u, dat nette blad, proletariërs in de partij die wel strijden v 1
niet in het alleszins uitnemende tijdsch»ift. t*at eens om Ie veertien dagen verschijnt, met
uit de hoogte negeeren en steeds met den
Het ding, „De Nieuwe Tijd” , hangt nog steeds
Opmerker, v. d. Poel. v. Ravesteijn als sciim de lucht. De algemeene beschouwingen benten en vergeet vooral Struik de blikken mantel der liefde de praktijken der leiders
willen '’ekken.
waarbij men door de regels moet lezen, dat
Domme niet. want voorwaar ik zeg U. eerder
W ij komen tot het slot van onze beschou
is de meest gunstige uitzondering op den niet gaat een kameel door het oog van een naald
wing. „De Nieuwe Tijd” is evenmin geschikt
geldende regel van de redactie van het halfdan dat Roland Holst flinkweg fiont maakt voor oppositieblad als in 1937. Toen moest
rnaandelijksch blad.
tegen \\ ijnkoop— Ravesteijn!
«de liibune het sp t afbijten.
^ De theorie dient ..De Nieuwe Tijd” voor
Want heel anders dan wijlen Rosa Luxem
Het zal moeten blijken of De Roode Vaar
geen practijk. Het is alleszins onjuist 0111 thans
burg strijdt Roland Holst niet aan de spits van cr in zai slagen om deze taak te vervullen
tot een nider punt te komen.dat «De Nieuwe dc oppositie in Holland. Is liet uit moeheid ?
Maar wat «de Nieuwe lijd niet wil zijn
lijd een waarborg biedt voor het taten van
Dit is zeef wel moge'ijk, maar niet wa. r<chijnlijk. is dit blad wel net orgaan van een meening
een oppositie meeirng. Deze vrijheid is ten
Veeleer dient Roland Holst ais rem 'tegen
de opin e van de strijdende minderheid van
zeerste, getemperd. Want liefs! willen mama
de oppositie. Zooals ze thans de rec'amebolproletaiiërs.
Het staat niet boven de partijKol.me! Holst en papa Pannekoek en Paus van
jew ek is van het revolutionair^o.nerig oppor meeningen.’ Zou :n een ander land zich een
Kavcsteijn geen stukken van oppositionelle
tunisme belichaamd in Wijnk( op en Ravesteijn.
zelfde zaak voordoen dat proletariërs zelf hun
strekking. Komt zoo’11 ongelegen ding toch.
W ‘.nt 0111 te bewijzen welke rol Henriette
eigen strijd voeren op geestelijk gebied, als
dan begint het geschiijf; men Ls dan vol b- Roland Holst inderdaad speelt, her nneren wij
gelijken met de inteüectueelen uit de kieine en
zwaren in den redactiekring. Men verwijst u
aan de voorvallen op het S.D.P. congres in
gr< ote bourgeoisie, niet staal tegen staal, c'en
1 n«iar.; . De Tribune. Kan men zoo’n stuk
11»1 / te Amsterd. in. Een van de redacteuren
vijand vast in het oog houdend. Roland Holst
uie \ei mijden, nu dan moet het een maand
van d t blad heeft toen (men leze het vers'a^
en
andere sterren van de eerste grootte zouden
° u wayhten. De redactie van het maand
van dit congres) dtieielijk gezegd: Wijnkrop omvallen van . . . . geestdrift.
schrift mist het meest elementaire recht 0.11
en Ruvciteiju zijn voor »!e overwinr.irg van
t
is n J juist het c_\nische van Roland
zich aan te dienen als eventueel voertuig der
het Enteive imperialisme, dis veer de vco: - H< .'st c.s. dat zij zoo meesterlijk zwijgt nu er

iets van dien aard in het eigen land is. Dit is
alles niet zoo volui akt als «men» zou wenschen. Maar dit blad strijdt en Roland Holst
niet. E 11 dat is iets meer dan Roland Holst
geeft ondanks rijke geestelijke begaving. De
armen van geest geven hier meer van I11111
armoede, dan de rijken van liet intellect van
rijkdom. E 11 toch schaamt zich Roland Holst
niet en toch zal ze doorgaan met doodzwijgen
evenals de Tribune. Ook op dit stuk zaï ze
niet ingaan, want daarvoor is ze te voornaam
te verwaten. En toch zal zij voor het buiten
land de uitnemende Bolsjewiek blijven.
Aan het eind dit: onder voogdij van «De
Nieuwe lijd» zal geen klassebewust proleta
riër zich willen plaatsen. Want bet is geen
instrument van strijd en verheldering. De pro
letariërs moeten zelf optreden overal, op eik
terrein.
Roland Holst zal geen gehoor vinden, want
zij is de machtelooze, wel vol sentiment, maar
week V0()r den st:ii 1 De strijd eiseht thans
d idelijkheid, openheid en ijzeren konsekwentie.
..let een stalen wil moet thans tegen elk op
portunisme worden ingegaan, 0111 de baan vrij
te maken voor den sti ijd tegen het imperialisme.
De redactie van De Nieuwe Tijd» dieniet
steunt op het proletariaat, zelfs daarop niet
wil steunen, die geen richting en leiding wil
geven, geen stelling kiest in den partijstrijd,
als regel het spel speelt van de verkeerde,
tyrannieke gare leiders, die willens en wetens
dat wat in k:em goed is bij het proletariaat
probeert te trappen met den lompen hak van
het intellect, zulk een tijdschrift deugd voor
veel liefhebbers in socialisme, maar niet voor
de opvoeding tot revolutie.

.Waar mogen de Communisten van dit gebrek
aan inzicht even ais de bourgeoisie gebruik
maken ? Inderdaad de argumenten, door W ijn
koop c.s. ter verdediging van dit voorstel
gebruikt, spreken tegen zich zelf.
\\ ij hebben laten zien. dat de revolutionaire
beweging in Nederland bedorven wordt door
de opportunistische politiek van hare leiders.
Aan de arbeiders de taak om de consequen
ties van deze uiteenzetting te trekken, om
door af te rekenen met deze «leiders» de ver
nieuwing van de revolutionaire beweging mo
gelijk te maken.
\ k

bewegmg zooals die zich ten onzent openbaart
in N.A.S. en N.V.V. evenals elilers is een instiument in handen der leiders, hetzij in gecentrahceerden vorm of in het model dtrfedcratit
gegoten. W ij communisten moeten geheel, bot
in den wortel, breken met de sociaal demo
cratische taktiek en afzien van een taktiek die
het zwaartepunt zoekt in de leiders en niet bil
de massa.
Het is ijdel te verwachten, te hopen, de
illusie op te wekken, alsof de vakbeweging
m.a.w. een elite van beter betaalde of de
meest geschoolde, vakbekwame arbeiders de
spits, de voorhoede zullen vormen van een
taktiek van aanval op de bestaande imperiaRadensysteem, Vakbew eging en
ismen. De stakkers zijn veel te blij dat zij
net
reeds „zoover” gebracht hebben door de
Com m unistische politiek.
vakbeweging. Zulk een avontuur als een revo
De mannetjes die braaf genoeg zijn om in
lutie, welke waaghals zal de stevige met veel
in «De rribune” te mogen schrijven; zooals
moeite opgebouwde nette vakbeweging eraan
de zemelknooper die luistert naar den naam
wagen? Niet de omwenteling is voor deze
van Struik, doen alsof het radensysteem wel
f te het voornaamste, maar de organisatie van
geheel past in het keurslijf van de vakbewe
kneciten. Het middel is hier doel geworden.
ging. Inplaats gelijk een communist past, het
Dit mag nu voor de opportunisten, merk van
verschil uiteen te zetten tusschen het sociaal
Ravesteijn, een fortuintje wezen, die in de po
demokratische en het communistische inzicht
litiek geheel volgens het oude sociaal demo
omtrent de beide beschouwingen, stellen ze
cratische recept de „communistische partij”
liet radensysteem voor als het sluitstuk van
hebben veranderd in een kinderkamer waar
de vakbeweging. Niets is minder waar dan
apa Wijnkoop alle stoute kinderen vijf minu
deze in de inbeelding bestaande overeen
ten
het woord geeft op een congres om het
stemming.
beleid te bespreken, maar naar dit model zal
Dit voelen de Lansinks, de van den Bergs,
de revolutionairen massaactie niet gesneden
de Oadegeesteii zeer goed. Alleen de vleiers
zijn De brutale despoten mitsgaders hun
van de reformistische vakbewegingen, het N.
handlangers, zullen in politiek en vakbeweging
A. S. en het N. V. V. huichelen dit niet te
gedurende een revolutie geen rol mogen spelen.
weten, of deze voorlichters v; 11 «De Tribune»
Het rauenstelsel opbouwen uit de massa zal
zijn nachtpitjes van de eerste grootte, en dan
ten slotte de maatregelen vaststellen nooditr
waie liet beter d 11 deze lieden hun erbarmelijk
0111 den vijand te weerstaan en te vernietigen
gesclrijf in de papiermand hadden geworpen.
0111 den opbouw ter hand te nemen, de pro
\\ int de braven die schrijven bij de gratie
ductie te organiseeren en niet de oude partft
van de bonzen der C. P., de bazen van alle en vakbeweging.
Slot.
besturen der partij en hare instellingen, willen
Daarom is het in liolhnd zeer achterlijk
Zoo dubbelslachtig als de geheele door ons twee ongelijksoortige dingen aan elkaar lijmen.
om
voorkeur uit te spreken voor het N. A S
geschetste taktiek van de C.P. geweest is,
De vakbeweging zooals ze is bij ons te lande,
of N. V. V. W ij weten niet of al onze geachte
zoo recianieachtig is dit voorstel vVijnkoop in is vrijwel reactamair, gemeten aan de taak
vijanden dit zullen lezen. Maar degenen die
den Amsterdamsche Riad. Natuurlijk heeft die de arbeiders moeten vervullen, dat is de
zich nog wel de moeite geven 0111 met alle
een van de tekstuitleggers, die aan ..de Tri
volvoering van de wereldievolutie.
wijsheid van «De Tribune» en «Het Volk»
bune hun gewaardeerde medewerking ver
Het is een groote fout van de sociaal anar
(en «De Arbeid» niet te vergeten!) alleen te
legnen, ontdekt, dat het voorstel Wijnkoop chisten bijvoorbeeld dit niet in te zien, en zich
verwachten, van hen eischeii wij dat zij op„heel wat anders is dan liet plan van de steeds blind te staren alleen op het parlement
houden steeds de leugen te herhalen, dat wij
vakcentrales. Waarom komt de C.P. niet en dit instituut te schilderen alg cle bron van
het N .V .V . in het geheim een goed hart toe
openlijk uit voor het eene of voor het andere
alle bederf. Ook de vakbeweging ofschoon wij
dragen.
W ij communisten constateeren alleen
standpunt. De houding van de vakcentrales, allen eraan moeten meedoen, levert dezelfde
een
historisch
feit als wij vaststellen, dat in
hoe verderfelijk wij die ook achten, is ten gevaren en bezwaren op. Want zoo het par
dit
land
N.
V.
V.
en N. A. S. niet strijden tegen
minste openlijk en consequent. Ook bij dit lement de knecht is van de groote financiers,
het
imperialisme
der
wereld, het imperialisme
punt weer het ontzien van het niet-strijdende. verbonden met de industrie-baronnen en land
steunen,
tegenstanders
zijn van het radenstel
maat aan fa'antropie-doende Nedeilanelsche en grondwoekeraars, zoo is de vakbeweging
sel en van de communistische politiek, kortom
arbeiders, aan den anderen kant revolut oeen instrument^ van de leiders Jouhaux, Legien,
naire woordenpraal tegen het plan van de vijf Apple ton en Gonipers, die zich allen aan het reformisten, hervormers zijn, die 0111 de massa
te vangen nog steeds de oude fraseologie
vakcentrales.
imperialisme onderworpen hebben, en daarmee
Wijnkoop verdedigde dit voorstel met de de beweging die zij, de leiders, in handen noodig hebben. Wat niets afdoet aan onze
houding van het moment om steeds elke beopmerking dat liet betrof een geval, dat buiten hebben meteen gebrandmerkt als een van knech
weging die van de arbeiders uitgaat van harte
den klassenstrijd stond. Dit is een bedriege- ten die de heeren dienen.
te steunen, ook dan wanneer deze beweging
üjke voorstelling van zaken. De honger van
Want ondanks dat wij van ganscher harte zich nog afspeelt in de oude vormen van de
het Weensche proletariaat, om alleen dit te elke loonbeweging steunen, zoo erkennen wij
noemen, is een gevolg van den klassenstrijd toch van meet af aan, dat een loonbeweging onafhankelijke of moderne vakbeweging. Maar
het radenstelsel is de vorm van organisatie
welke de machten van het Ententekapitaal
iets heel anders is dan omverwerping van den
der
naaste toekomst dat alle arbeiders zal om
thans tegen de revolutie voeren. Weet de best.' anden klassenstaat. W ie steun verleent
vatten
en niet een bevoorrechte schare van
„revolutionair” Wijnkoop dat niet? Weet hij door de vakbeweging aan dien staat, door te
beter
betaalden.
niet, dat de blokkade het middel is, dat het zoigen dat de staat groote bedrijven in zijn
De eenheid van het proletariaat in al zijn
Ententekapitaal tegen het proletariaat aanwendt?
klauwen krijgt, dat is door socialisatie, die geledingen komt met door „de” partij, niet I
is; dat geen klassenstrijd ? Weet Wijnkoop
i:» reactionair. Zoo sterkt men den staat, zoo door „de" vakbeweging in welken vorm ook,
niet, dat het feit, dat de Europeesch? arbeiders
zorgt men voor gelei, de zenuw van den oorlog maar door de organisaties die van onderop
niet strijden tegen de blokkade, de groo e naar buiten zoowel als naar binnen, voorden
door het proletariaat, met eigen hoofd, door
oorzaak van den honger is?
volkerenoorlog van den Volkenbond als voor eigen willen zullen worden opgebouwd, dat
De honger in Oostenrijk wordt veroorzaakt den burgeroorlog tegen het proletariaat.
zijn de raden. De communistische .partij in
door de dictatuur van het Ententekapit: al. Gaat
Holland ziet dit niet in. Deze partij wordt
dat buiten den klassenstrijd ohi ?
*
*
•
*
geheel
beheerscht door de leiders, die het in
Het argument, ook in den Raad gebruikt,
hi
11
belang
noodig hebben om de syndicalisten
dat de arbeiders niet mogen werken voor
i!e*t radenste sei moet uit den arbeiders in naar den mond te praten en hun contrarevo
\ eenen, spreekt tegen het voorstel van de elk bedrijf worden opgebouwd. Deze raden
C.P. fractie zelf. Immers geld is niets anders moeten de arbeiders in elke tak van industrie lutionaire politiek niet aan te vallen, omdat
nun eigen politiek in en buiten het parlement
dan de uitdrukking van een zekere hoeveel
van onderop organiseeren. De vorm van or
den
toets der kritiek niet kan doorstaan. En
heid arbeid. ,
verschil is alleen, dat de ge ganisatie staat niet naast de vakbeweging. Zij
waarom
zou de pot aan den ketel verwijten
middelde Ne-'Jeriandsche ai be der dit niet inziet. staat er in den regel tegenover. Wantdevakdat hij zwart ziet ? De communistische partij
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moet geheel op het peil van dit inzicht komen
wat de massaactie betreft. Daardoor zal tevens
aan de dictatuur van Ravesteijn c.s. een einde
komen. Zelfstandigheid der massa is voor
waarde voor elke waarlijk communistische
politiek.

Douwes Dekker.
Op den Jen Maart zal het 100 jaren geleden
zijn dat Multatuli geboren is. Een naam die
het meest wordt gekend door de strijdende
Proletariers. Dit zal vreemd klinken aan den
letterkundige, voor den burgerlijken historicus
en voor den ouderwetschen Dageraadsman.
Maar het strijdende proletariaat, speciaal zijn
voorhoede, de communisten, hebben het meest
reden om dien datum te gedenken. Want of
schoon Douwes Dekker een burgerlijk denker
was, die tegen het socialisme stond met al zijn
burgerlijke vooroordeelen, toch had hij als
polemist tegen de bourgeoisie van ons land
steeds een pijl op zijn boog, die het proleta
riaat ook heeft of moet hebben, dit is den
pijl gericht tegen de koloniale politiek, de
politiek vin de vroegere en de bourgeoisie
van thans. I oen Indie door den feodalenroof
het cultuurstelsel — werd leeggehaald,
begreep Douwes Dekker zeer goed, dat ver
vanging van dit stelsel door vrijen arbeid,
kortweg loonarbeid of particuliere exploitatie,
inplaats van exploitatie door de regeering
waarbij heel Indie werd beschouwd ais gou
vernement;; plantage, geen verlichting zou
brengen aan den inlander. Douwes Dekker
richtte zich steeds tegen de Indische politiek.
Dit deed hij eir kon hij niet doen als wij thans
doen of willen doen. Maar als burgerlijk
denker was hij ongemeen scherp tegen de
practijk en theorie der toen vigeerende kolo
niale politiek. Geen wonder. Als Ambtenaar
in de Oost was hij bekend met de praktijk
van die politiek. Als groot mensch, als menschelijk mensch kwam hij in verzet daartegen.
Dit heeft hem zijn ambt gekost. Van toen af
bleef hij een zwerver, een gedeclasseerde zoo
men wil. En dit spreekt voor Douwes Dekker
zoo, dat hij wist te strijden en te lijden voor
een overtuiging. Dit is de stijl, de waarlijk
groote stijl van Douwes Dekker, dat hij juist
de bourgeoisie op het meest gevoelige punt
steeds aanviel en toen verviel tot een armelijk
avontuurlijk beslaan en toen bleef wat hij was,
een arm letterkundige die met de heele wereld
streed, voor zoover de heele wereld door hei
Holland van toen werd gerepresenteerd.
W ij eeren niet op den eersten plaats den
letterkundige, ofschoon ook wij dit hoogelijk
waardeeren en naar waarde zouden kunnen
schatten, ook niet den wijsgeer, maar den
strijder tegen de politiek van conservatief en
liberaal op koloniaal en ander gebied. Als wij
thans Dekker liefde vol gedenken en ook hij
een plaats inneemt in ons communistische hart,
dan is dat omdat hij als burgerlijk denker
tegen de burgerlijke politiek opkwam. Daan m
is zijn naaui ook steeds op de lippen geweest
van alle socialisten, want Multatuli was zoo,
dat hij ook hei lijden van het proletariaat be
greep evenals van den Javaan. W ij brengen
hier een hulde aan den groote strijder Multa-

tuli, die ofschoon geen socialist of communist
een pionier is geweest in den strijd tegen
onze bourgeoisie, wier heel bestaan berust
op de uitbuiting van de Indische volkeren cn
het proletariaat van Holland.

De staking der Transportarbeiders
Op het oogenblik is een strijd aan den gang
die gev( erd wordt tusschen het reeders-kapitaal en de Transportarbeiders.
Deze strijd is da; rom van veel belang om
dat het reeders-kapitaal, de bezitters van de
groote stoomvaartlijnen, van het heele overzeesche verkeer, »en macht vormen die sterker
is dan die van de industrie.
Oogenschijnlijk gaat het om kleine dingen.
In werkelijkheid is het een machtstrijd. Want
de transportarbeiders bijten liet spit af voor
alle arbeiders met betrekking tot dtn loonstrijc.
(iaat ueze staking verloren dan is de kansop
vermeei deting van loon voor andere catagoriën
voorloopig zeer gering, zoo niet geheel uitge
sloten. Ofschoon wij volstrekt niet geestdriftig
zijn on.trent de rol van de vakvereenigingen
ten opzichte van de revolutie, zijn wij toch
van meening dat men steun moet verleenen
aan dezen loonstrijd als een stukje van den
klassenstrijd. De steun mag niet schriel zijn.
maar er moet van harte en m et v o lle hand
g eg even w o rd e n . Steun en nog eens
steun, dat moet het parool zijn. Want deze
strijd is de strijd van alle arbeiders, de za; k
van de transportaibeiders moet de zaak van
het heele Nederlandsche proletaiiaat woider.
Als zoodanig kan de strijd opgevat als een
politiek moment in de Xe lei landsche arbeidersbeweging. Het spreekt van zelf dat wij er
alles op willen zetten om dezen strijd te
winnen. Dus zijn wij voor solidaiiieiti-stakingen
En dat niet op papiei alleen, ook niet bij
wijze van motie of resolutie aileen, maar in
werkelijkheid. Want van de kant der haven
baronnen zal alles ei op gezet worden om den
strijd te doen mislukken, te saboteeren. De
arbeiders moeten dus alles doen om dezen
strijd te doen slagen.
*

*

*

Van de zijde der moderne vakbeweging is
men heel aardig bezig om roet in het eten te
gooien, althans van de zijde der leiding van
het N.V.V. Men verspreidt een manifest, ge
richt tegen een uitbreiding, een algemeen

Arbeiders
arbeiders

wording der slaking. Wijders zingt men mee
in het koor der burgerlijke pers, door te
werken met het spook der geheime conferentie
die hier in de hoofdstad heeft plaats gehad.
Geen communistisch avontuur...
Deze vrees is geheel ongegrond. Want de
onafhankelijk georganiseerden in het transport
evenals de modernen, zijn heusch geen com
munisten. Deze arbeiders willen alleen de
staking winnen. Het wil ons echter toeschijnt n
dat de modernen, de leiding althans, van meet
af, hebben willen aansturen op een vergelijk,
naar bemiddeling streven. Daarom willen zij
den strijd binnen de engst mogelijke perken
houden. Uit dien hoofde werken zij met het
spook der communistische conferentie, met het
praatje van het avontuur.
Om hun eigen taktiek te maskeeren schrrven zij aan de onafhankelijk georganiseerden
een strijdwijze toe, die evenmin door de
laatsten wordt toegepast.
W ij voor ons meenen niet slecht geinform.erd te zijn ais wij beweren, dat in de rijen
der modern georganiseerde havenarbeiders
evenveel gevoeld wordt voor de solidariteitsstaking als in het andere kamp.
Want heusch, het proclameeren van een
solidariteitsstaking — en dit zal wel zeer
zuinig worden toegepast gezien den geestes
toestand der arbeiders — is een te gew'oon
ding dat ver af is van een revolutionair-politieke massastaking, dat de leiders der moder
nen dit niet zouden weten. Maar de heele
massa van de, van alle georganiseerden, laten
strijden, do geheele troepenmacht in te fcetten,
dit wil Ster.huis niet. Veel beter zou een be
middeling zijn. Bijvoorbeeld als de regeering
eens ingreep.
Anders kost de staking veel geld, veel
moeite. Er komt misschien toch uitbreiding
van. Zoo is wel de opinie van het gros der
moderne kopstukken. Daarom remmen, lasteren,
en de samenwerkende onafhankelijken zoover
mogelijk van het contact met eigen modern
georganiseerden afhouden.
Dit is een houding van den kant der mo
derne leiders die wij met scherp genoeg kunnen
brandmerken.
Arbeiders, kameraden, stel daarom alles in
het werk om deze staking door uw daadwerkelijken steun te doen gelukken. Als één m. n
tegen de kapitalisten in het haven- en tran:portwezen.

steunt dit orgaan. H et gaat van
uit!
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De Volkenbond en de
Communistische kamerfractie.
Het einde van den wereldoorlog tusschen
de Cent ia le en de Geallieerde mogendheden,
waarin de laatsten overwinnaar zijn gebleven,
heelt in-de kapital stische wereld verandeiingen
gebracht. Het voorden wereldoorlog bestaande
evenwicht tusschen de groote mogendheden
is opgeheven. Met den vrede van Versailles
is een nieuwe fase in de ontwikkeling van het
kapitalisme aangebroken. De volkenbond d. or
de geallieerden gesticht, is de uitdrukking van
de nieuwe machtsverhoudingen.
De wereldoorlog heeft de machthebbers in
de entente-landen voor geweldige problemen
gesteld. Het is de taak van deze machlli-bi ers
om de door den wereldoorlog ontwrichte kapi
talistische wereld weer te herstellen; en om
legelijkei tijd vorm te geven aan de nieuwe
internationale-politiike weikelijklie d, de lieeischappij van het Entente-k. pitaal.
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internationalen strijd van het proletariaat in
het algemeen en voor den strijd van de Neder
landsclie arbeiders fn het bijzonder. Door hen
is niet aangetoond dat de volkenbond is, de
machtsconcentratie van de vijanden der proletaiische revolutie, onder aanvoering van de
entente. De entente is thans de machtigste en
daardoor de gevaarlijkste vijand van het prole
tariaat. Deze waarheid is noch door van
Ravesteijn noch door Wijnkoop in de kamer
gezegd. Nog steeds houden deze twee leiders
van de „communistische partij” , dit voor de
arbeiders in liet halfdonker. Tijdens den wereld
oorlog hebben wij betoogd dat Duitschland
„de dusterste macht van Midden-Europa”
zooals v. Rivesteijn het Februari l.l. in de
Tweede Kamer noemde — voor het proleta
riaat de gevaarlijkste vijand was. Deze ver
derfelijke meening werd door hen dagaan'dag
aan de arbeiders verkondigd, de- historie heeft
intussclien het ve keerde van deze opvatting
aangetoond.

onder opperheerschappij van Duitschland—
Oostenrijk, we zouden zeker voor pro-Duitschers, contra revolutionairen, steunpilaren van
de Hohenzollern uitgrmaakt zijn.
Voor dc geheele wereld en ons land ver
wachten wij wel degelijk „vreeselijke dingen”
van den Volkenbond als onderdeel van het
pactum», of liet pactum als uitvloeisel van
den Volkenbond. Waarom v. R. cr dr?n ook
«afwijzend » tegenover staat, mag Kolthek weten
die ook tegen toetreding tot den Volkenbond
stemde. Ofschoon ieder weet dat Kolthek
Ententc-sociaal-patriol is, zonder revolutio
naire frasen,

De overwinning van Engeland en Amerika
's de overwinning van de contra-revolutie; de
vre Ie v m Versailles en de heele lotsbestem
ming van de wereld is thans niet beter dan
wat de wereld zou moeten ondergaan hebben,
ndien Duitschland en zijn bonefgenooten den
me Ie zou hebben opgelegd. Het praatje uit
de onsi n ‘nli ingende rede van v. Ravesteijn;
„Ik geloof niet in de mogelijkheid van het
vooitbestriaii vlei kapitalistische wereldorde',
ook niet in de mogelijkheid von een werkelijk
f nie tioueeTeii van dezen bond, deze nieuwe
kapitalistische statenorde” , snijdt geen hout.
vVaiit de bond bestaat, hij is in werking. De
zaak is dal Ravesteijn c.s. hem niet aanvalt.
W at v. R. gelooft is zeer interessant, maar
voor ons is van meer belang waarom v. R.
zoo „zwartgallig” niet is tegenover de over
winning van de trust Engeland— Amerika en
de vazallen. Want als Kolthek reeds zoo «ver»
gaat tegen Holland’s toetreding tot den bond
der geallieerden te stemmen, blijft er niet veel
over om mee te geuren als principieel voor
de communistische kamerleden.
Een politicus die zulk een verklaring aflegt
kan het reactionair karakter van den volken
bond niet blootleggen.

De nieuwe internationale organisatie, die
Nog steeds werkt deze verkeerde opvatting
aan <«e heerschappij van de entente-nwehten
bij de leidende politici van de C. P. door,
vorm moet geven is de „Volkenbond” , het
nog altijd is Duitschland «de- duisterste macht
verbond van de kapjtalistische-staten.
van M dden Eu n p a” , de gevaai lijkste vijand
Deze statenbond, in het politiek jargon van
van liet pioletariaat. De we. kelijke heteekems
de entente-diplomatie aangeduid als „Volken
van den volkenbond kunnen zij niet vaststellen
bond zal tot taak hebben de kapitalistische
omdat zij elan moeten «zeggen wat is» na
wereld te reorganiseeren in overeenstcainrne
m e .jl: d it thans de e in en e de s'ei I ' e
met de nieuwe mi iciit ^verhoudingen tusschen
vijan d van het strijd e n d e p ro le.trr.’ar.t
de statea, zij zal de werel llieersc .appij van
ia. Zij dij m.'enen dat met de nederlaag v; n
de Entente moeten verdedigen. Dit is zijn taak
het Duitsche imperialisme, de taktii k v; n de
ten aanzien van de machtsverhouel'iigen
leiders der C.P. ten goede zou veiandeien
tusschen de k..pi:alistische staen. Zijn andeie
kunnen thans weer eens zien hoezeer y\\ zieh
niet minder voorname taak zal het zijn, de
her.i hebben vergist, deze leiders draaien
proletarische revolutie stuk te b eken, het
misschien vel, maar zij draaien steeds om
kapitalisme weer zoo spoedig mogeüjk geheel
zichzelf heen. Evenmin als zij gedurende den
te herstellen.
oor!og hebben ingezien dat voor het strij lende
Hier,.lede hebben wij het algemeen kaï; kier
p oletariaat de beide elkaar bestrijdende impevan den volkenbond aangegeven. 1 e entente !ialistische groepen even gevaarlijk waren,
machten als de leiders van dezen bond, treden
evenmin zien zij nu in dat de entente thans,
De man die alles slechter herhaalt wat bij
dus op als de alieenheersc.'iers in de kapit. na de Duitsche nederlaag de ge/aarlijkste
v.
R. nog zin heeft, ook al mogen wij in be
'istisclie we.eld, <
•Is worgers van eie pn letEvijand van het strijdende proletaria; t is.
ginsel daar tegenover staan, n.l. Wijnkoop jei
rische revolutie. De entente is thans de gioc te
Het re/o<uti maire proletariaat heejt nu vooral
reeds in de openingsrede op het laatste con
vijand van het revolutionäre p:oietarif.at. De
de taak om de volkenbondplannen van eie
gres^
van eie C.P. gehouden te Groningen:
gansche kapitalistische wereld wordt .an h a r
Entent -bourgeoisie te ontmaskeren, in te zien
„ W i j doen niet m ede aan het jfgeond-rgesohikt gemaak . In d.'t licht zLn wij
dat ’lezj / >ikj ib >n I een aanslag is op de
s c h ie e u w dat nu o p g a a t o v e r den
dan ook eie ainsluithg van Nederk nd l:ij d n
proletarische re/ol itie. Inplaats va i consequent
vre d e . Dat is onze e er.” Het is duidelijk
volkenbond. Deze . anslu iting helt alles wat
en ievolutionär stjMing te nemen tegen de
dat wat v. R. thans zei in kuischere bewoor
aan zelfstandigheid aan de Nederlandul ec >it a-.evoluiio i ai e p annen van de Ententedingen over het «pactum», niet anders is als
bot.rgeoisie no£; overgeb!e\en w asep! Neder
bo.irgeoisie, heeft de* woordvoerder van eie C.
de
meer grove uitlatingen van wijnkoop,
land is niermede een aan de entente ondugeC u ur verklaard dat hij alhoewel
P. ia h
legen de tastbire resultaten van de overwin
sch kie Staat geworden.
-<af Vijze.id » tegenover dit pact-im (overeenning van de wereidtrust Engeland-Amerika,
Als wij de b.schou,vin0en lezen door de
Ko ii:>t) staande, dit niet is omdat hij „G r èn
tegen
den vrede en den volkenbond als geheel
leden van de Revo utionaire kam.»fr*.c:'e<'
v o o r de geheele w e re ld èn v o o r de
als zoodanig, eiaar verwacht men „.voor de
' -e. .\_dei unds aanslui mg bij den volken
cn v o o r ons land zulke vreeseJIjk e
geheele wereld en voor ons land” zulke
bo id genoaden, d.m mo teil wij Vds.ste l_-n
ciiiigen van v e r d a c h t .” Dit is duidelijke Meeselijke dingen niet van.
üat door hen b tter we.n g is gezegd over ue
t .al. I.idijn onzerzijds zulk een dwaze verHet ve: schil in toon en in opvatting moet
öjteckenis v<n den vo'ku.b nd, voor den
.-.luring ooit wa.e af^legd om eén statenbond,
ieder opvallen, die bedenkt in welke scherpe
,
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