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in Nederland geen andere zijn dan nu reeds
in de bedrijven en in de beslaande organi
saties, waarvan wij !id zijn, de bedrijfsorga
nisatie te propageeren, hei reactionair karakter
van de vakbeweging bloot te leggen.
A. K.

der revolutie toen deze in Duitschland op

herzien en de onfeilbare uitspraak van ge

haar laatste beenen liep, en de laatste rest

noot van Ravesteijn gaat denzelfden weg op

van militairen

(1820-1920).

Want

Marx

leefd onder het imperialisme. Deze bijzon

militair leider.

derheid

later gebleken kennis van militaire

Een

schriften, toonen aan hoe bij Engels al het

grond

taktiek zooals zij nu moet zijn, op
van de

actueele

omstandigheden,

kunnen en kennen, slechts één doel had

Engels kon hem niet voorzien en dus ook

Op den 28sten November was het honderd

de bevordering van den klassenstrijd, zooals

niet omlijnen.

jaar geleden, dat de man aan wien wij naast

hij toenmaals door de historische omstandig

ontbrand over de kwestie, wie wel of wie

Marx het meest te danken hebben, Engels,

heden werd geboden.

niet aanknoopt bij Engels en Marx.

*

Marx

*
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Engels, de trouwe kameraad van Marx,

In de nieuwe fase van den strijd, na den

iiad kunnen voltooien, is sinds vijf en twintig

imperialistischen oorlog, in het tijdperk van

jaren dood.

wereldcrisis

Den mede auteur van het kommunistisch

opnieuw

gevolgd

op den oorlog,

is

van „Met Kapitaal” , een reuzenwerk wat in
een embryonalen toestand was achtergelaten

De leiders, van de arbeiderspartijen der

door Marx, aanteekeningen, ontwerpen, naast

2e Internationale vieren ook Engels! Troelstra,

geregelde copy en door Engels tot één

Renner en Noske zij allen

geheel werd gesmeed, moeten

was Engels democraat, tegen de dictatuur.

wij hoog

Volgens hen

Kortom, Engels was eender als Renner,

aanslaan.
Zijn ononderbroken
alle gebieden

vau

werkzaamheid

op

politiek en wetenschap

precies als rroelstra, net als ScheidemannNoske,

even

leeg als zij.

liij

revoluties

gedurende een halve eeuw, zijn wonder

stond Engels aan den kant van het kapitaal!!

baarlijke vlijt, zijn algeheele overgave aan

Rusland b.v. om een kleinigheid te noe

de zaak van het internationale proletariaat,

men, zou door Engels ook zijn uitgeleverd

gedenken wij

of gelaten aan het imperialisme, als hij nog

De

met liefde en bewondering.

prestaties van

Engels

kwamen tot

geleefd had ! In dien trant schrijven thans

burgerlijk

tle bladen van die heeren, als men ze maar

beroep van handelsbediende en later zelf

goed leest, en de konsekwenties van hunne

medefirmant van het huis Ermen en Engels

betoogen

te Manchester, dit burgerlijk beroep en positie

hoogte om de Russische revolutie te trap

verhinderden hem niet om grondige studiën

pen en komen zeer geleerd

te doen en tevens te strijden op het gebied

waaruit hun eigen vlak verstand blijkt. De

der internationale politiek.

heeien sociaal-democrateu hebben getoond

stand- in zijn vrijen

tijd.

Zijn

nagaat. Ze steken Engels in de
met citaten,

1869 maakte hij zich vrij,

in Rusland, in Duitschland, in Oostenrijk,

ging naar Londen om met en voor Marx

verraders van het proletariaat, van de revo

te werken, te strijden.

lutie te zijn, door met de bourgeoisie het

In het jaar

Zijn naam is voor altijd verbonden aan

is dus opnieuw

en Engels spraken jarenlang niet

derspartijen

proletariaat neer te slaan als

het aan de

de zaak der menschheid, aan het proletariaat,

macht was, of bezig de macht te veroveren.

aan den onverzoeulijken strijd tegen het

De derde internationale biedt evengoed

kapitaal. Hoe rijper het proletariaat wordt

zijn problemen als de tweede van voorheen.

door den strijd, des te eer zal hen het licht

Dit ziet b.v. v. Ravesteijn wel in Hij tracht

opgaan door Engels ontstoken.

daarom geheel naar het model van de oude

Want Engels door zijn gemoedelijkheid,

leiders van de overleden tweede internatio

zijn eenige gave om de moeilijkste vraag

nale, op onzachte wijze de oppositie in het

stukken op voorbeeldige wijze duidelijk te

openbaar af te maken als dat zooeens pas

maken, stelt aan den intelligenten ai beider

geeft op een congres, waar ze zich niet

niet zulke zware eischen van begrip als dt'

kunnen verdedigen !

tot erkenning van dit middel

gebracht.
Engels kon niet voorzien waarop een door

werking van het parlementair optreden der
arbeiderspartijen zou voeren, evenmin kon

hij iets weten van de eigenaardige ontwik
keling der vak vereen igingen en welke gewel
dige na de eien zij zouden brengen aan hei
proletariaat als klasse. Engels kon de vraag
stukken niet kennen die de wereldrevolutie
thans opwerpt en welke eischen zij thans stelt
aan het proletariaat. De schitterende analyse
vau Marx en Engels voor altijd na hun
dood evenals bij «hun leden onverbrekelijk
verbonden, kan alleen een middel zijn, aan
de hand waarvan deze problemen kunnen
worden

duidelijk gemaakt en opgelost in

onzen zin.

Deze wapens te hebben

ge

leverd is mede de onvergankelijke verdienste
van Engels.
W ij

komen daarom in verzet tegen den

geest die bij de derde internationale voorzit
en die reeds tot een vervlakking heeft ge
voerd, om vau het mede door Engels gelegde
fundament, een officieele theorie te maken,
die het Marxisme misbruikt en pasklaar maakt,
voor de kleine politiek der leiders, Levy,
Frossard, om geen andere namen te noemen.
Herdenking van den strijder Engels kan
alleen

bij ons den wil stalen, om het op

portunisme, een sta-in-den-weg voor de revo
lutie, met kracht te bestrijden.

Aan
H et

de lezers.

is nog s te e d s d rin g e n d

n o o d ig o m ste u n te v e r le e n e n

Engels staat in dien zin

Volgens van Ravesteijn begrijpt b.v. om

nader, dichter bij de begripswereld van den

maar één te noemen, Pannekoek het A. B. C.

strijdenden proletariër en eens van het heele
als het zich tot heerschende

van het Marxisme niet, om van Gorter niet
te spreken.

d e n n ie u w e n s trijd , m o e t o n s

macht iu de maatschappij heeft gemaakt.

Oeze bewering is niet geheel nieuw in

f in a n c ie e l zoo k r a c h tig m o g e 

reus die Marx was

proletariaat

*
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Engels was grondig practicus van den
klassenstrijd,

hij

was iu 1848, in het jaar

den strijd der richtingen, zoo sprak eertijds
ook de leider Troelstra Men moet dit ge
heel als verschijnsel opvatten. Het vonnis
van

Troelstra is door de historie grondig

aan

o n s b la d . Ie d e r le z e r d ie

d e n o o d z a k e lijk h e id v o e lt v a n

lijk

ä te u n e n .
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strijd. Zij werden eerst later door de arbei

een strijd ontstaan, wie wel de

rechtmatige erfgenamen zijn van Marx en
Engels.

manifest, den uitgever van het 2e en 3 e deel

De strijd

van het kiesrecht als wapen in deu klassen

zonder wien hij zijn diepgaande studies niet

Onafhankelijk Orgaan voor Communistische Politiek.

vergeet natuurlijk van Ravesteijn,

daarvoor is hij ook historicus!

taktiek en strategie, die uitkwam in zijn ge

te Barmen het levenslicht zag.
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en Engels hebben niet ge

in Zuid-Duitschland tegen de contra-revolutie,
Zijn

FREDERIK ENGELS.

weerstand zich verzamelde

S t u u r d u s geld .

W a n t o n s b la d h e e ft h et n o od ig .
D e A d m in is t r a t ie .

stroom ingen in de Derde
Internatio nale.
Over dit onderwerp sprak Wijnkoop voor
de afd. Amsterdam van de C. P. Deze iede
zit /.on vol met valsche voorstellingen om
trent de werkelijke meening en taktiek van
oe strooming. die de linkerzijde genaamd
wvirdt, wij zouden haast zeggen, was zoo
zeer Wijnkoopsch, dat een bespreking in
ons orgaan wel noodig is, temeer daar op
deze vergadering een debattijd van zeven
minuten werd gegeven. Deze zeven minuten
werd door den dehi.er niet aanvaard, na
tuurlijk veel te weinig, om de rede van
\\ p. te bestrijden zuoals noodig was.
Sprekende over de verschillen tusschen
de oppositie en de sociaal-lmperalistische
leiding van de C .l\ , beweert onze partij
leider, dat wij „het Duitsche impereaüsme
zeer sterk waan Jen” , terwijl de leiding
Wijnkoop, v. Ravesteijn, c.s. van oordeel
waren, dat het Britsche Imperialisme sterker
was en dus winnen moest. Deze bewering
van Wijnkoop is een vervalsching van de
historie, wij hebben nooit gevreesd, dat
liet Duitsche Imperialisme zou moeten w in
nen, maar wij kwamen er tegen op, dat
Wijnkoop en ue zijnen de taktiek verdedig
den, in het tijdperk toen het er op aankwam,
een consequent revolutionaire anti-hnper.alistische taktiek te voeren, dat het Dui sche
Imperialisme moest verliezen in het belang
van de proletarische revolutie. D j poging
van Wijnkoop, om het nu voor te stellen
alsof net eigenlijke vei schil een geheel ander
was, zal hem niet gelukken. W ij kwamen
*P tegen de houding van de partij-bonzen
der C. P., die een sociaal-Imperialistische
politiek voerden. De groote revolutionaire
dichter Meine zegt ergens, „het woord be
hoort niet meer aan den spreker, zoodra
het zijn lippen ontvloden en door de pers
vei veelvoudigd is.” Evenmin zal het Wijnkoop
gelukken om een taktiek eens door hem en
de z; nen dagelijks in woord en geschrift
verdedigd, thans weg te praten met valsche
voorstellingen. W ij blijven een kat een kat
noemen, en Wijnkoop een pro-Entente
politicus.
Een andere kwestie door Wijnkoop op
dezelfde w'ijze „behandeld” , is de schepen
kwestie. Gorter wijst er op, dat de C. P.leiding gedurende den oorlog Hollandsche
schepen hebben aangeboden aan de Entente.
Hiervan zegt Wijnkoop, „De zaak is echter
deze, dat wij destijds, tegen de Hollandsche
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bourgeoisie ///. het voedsel hebben willen
laten halen waar het was, d.w.z. uit Amerika.”
Deze manier van behandelen eener kwestie
kunnen wij niet anders dan misleidend
noemen. Wijnkoop deelt hier alleen één
kant van de kwestie mede, n.l., dat door
sommige dezer schepen graan uit Amerka
naar Nederland eventueel zou kunnen worden
vervoerd, het grootste deel dezer schepen
wilde Amerika echter gebruiken om AnierikaansclK soldaten naar het westelijk Iront
in I-rankrijk te brengen, wat dus een enorme
versterking van de ini 1i|tair-itnpeiialistische
macht van de Entente lu*teekende. Revo
lutionairen. die tegen de imperialistischen
oorlog waren, moesten zich dus tegen deze
pogingen, om Nederlandsche handelsschepen
in diens; van het Amerikaansche kapitaal
te laten varen, verzetten. De leiding van de
C.P. en de kamerfractie dier partij steunden
echter deze onderneming van de Entente op
demagogische wnjze. Terwijl zij dag aan dag
den Duitschen duikbootoorlog op de scherp
ste wii ze aanvielen, ondersteunden zij d**
Entente onder de leuze: „brood uit Amerika.”
Op deze wijze tracht Wijnkoop de taktiek
van de C. P. gedurende den oorlog goed
te praten, terwijl hij aan den anderen kant
op de wijze als wij van hem gewend zijn,
en dat zegt genoeg, het standpunt door de
opposi?:.' tijdens den oorlog ingenomen,
tracht te vervalschen. W ij hebben reeds
meermalen deze kwestie behandeld en laten
de verdere opmerkingen, die Wijnkoop
tegen de 14 .positie in de C. P. gedurende
den oorlog meende te moeten maken, voor
wat ze zijn.
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„revolutionaire
„zuiverheid ', w
fan tel ijk uitkraa
massa’s moeten

ervan, hoe Wijnkoop
: wijze de meeninge::
•erde internationale
te stellen, is dat hij
als »f de linkerzijde
veraeid” wii om die
ze man dan triom. Niet naast, maar bij de

var. liet pr ietariaat is meer dan alle revo
lutionaire „zuiverheid.”
„Hard gekraaid,
haan! , kunnen wij met een variatie op eer
bekend woord zeggen, maar even vaisch
gekraaid als gewoonlijk. De bewering, da‘
de linksch communisten niet onder de massa’s
zouden werken, is beslist onwaar. Lenin
zegt immers zelf in zijn brochure over de
„linksche strooming” , dat de K.A.P.D. beter
onder de massa’s werkt en kan werken da:
„Spartacus.' Weet Wijnkoop dat dan niet,
of zegt hij maar w at? En weet iiij niet,
dat, toen de Duitsche arbeiders in het Ruhrgebicd geen „kleine daad” , maar een groote
verrichtten, toen zij met hun lichame:
vochten voor de verwezenlijking van de
proletarische dictatuur, dat toen de parlemen
taire Spartacusbond aan de beulen van het
Duitsche proletariaat, „loyale oppositie”
aanboden, dus aanboden regeeringspartij te
worden? De kleinste daad van het prole
tariaat is meer dan alle revolutionaire zuiver
heid, maar Wijnkoop zegt er niet bij dat
zijn collega’s van den Spartacusbond, de
*
*
groote daad vau het revolutionaire prole
*
tariaat, den opstand in liet Ruhrgebied ver
raden hebben, terwijl het de „linkerzijde”
Sprekende over het optreden van de is, die tegen dit verraad van de revolutie
huidige linkerzijde, tracht Wijnkoop de voor dag aan dag opkomt. Het is onwaar als
stelling te wekken alsof deze zich tegen de Wijnkoop zegt, dat de linkerzijde geen con
officieele richting in de derde internationale
tact met de massa’s zou zoeken, zij doei
zou verzetten, omdat zij, de linkerzijde, zich dat gelukkig meer dan de partijbonzen lief
zouden „willen vrijmaken" van „het juk”
is, wij weten echter, dat het voor de Westvan de proletarische dictatuur. Ook hier Europeesche revolutie noodig is, dat liet
weet tracht Wijnkoop de werkelijke meening proletariaat komt tot zelfstandig optreden,
van de oppositie te vervalschen, niet tegen en dat het breekt met de bestaan ' t ieidersde proletarische discipline treedt de „linker
kaste, den band waarmede het proletariaat
zijde” (zooals die het sterkst wordt ver aan de bourgeoisie vastgebonden is. De
tegenwoordigd door de K.A.P.D.) op, maar „linkerzijde” is de eenige richting, die op
tegen de pogingen om door opportunistische
treedt voor de zelfbeweging der massa’s.
taktiek allerlei niet-cummunistische elemen
Even vaisch als Wijnkoop’s voorlichting is
ten in de derde internationale te trekken. ten aanzien van de meeningen der oppositie •
Door dit pogen wordt de derde internationale in de derde internationale, zoo probeert hij •
en moet ze worden een opportunistische met goedkoope trucjes deze oppositie ver- •
en reformistische internationale. De taktiek dacht te maken, waar hij zegt „Zinnetjes

genoeg maar geen daden.” Wp. weet na
tuurlijk zoo goed als wij, dat de K .A .P .D .
de eenige revolutionaire groep is in Duitsch
land, die daden wil en doet. Maar w ij zouden
willen vragen, waar zijn dan toch de daden
van mondhelden als de Wijnkoops, behalve
hun reformistische en opportunistische rede
voeringen in het parlement en daarbuiten?

Over het standpunt van „Gorter i.z. de
vakbeweging sprekende, zegt hij, dat het
een „vaag” en „schoolmeesterachtig” stand
punt zou zijn.” W ij hebben de kwestie van
de vakbeweging in ons blad reeds besproken
en zullen over dit belangrijk onderwerp ook
later nog onze meening zeggen, wij wijzen
er echter op, dat de these over de vak
beweging, die Gorter in zijn „Open brief”
heeft gegeven, niet zooals Wijnkoop tracht
te doen gelooven, een theorie is van Gorter,
maar dat deze opvatting gegrond is op de
praktijk van een groote organisatie in Duitsch
land, de „Arbeiter-Unionen. " Ook hier is
de voorlichting van Wijnkoop valsch. De
„Arbeiter-Unionen" bestaan en groeien met
den dag; dit feit is een overwinning van
de taktiek tier „linkerzijde."
■
t

♦

*

De Russische revolutie wordt door W ijn
koop vergeleken met de Fransche revolutie.
W ij meenen, dat deze vergelijking op grond
van de geheel andere wereldsituatie en his
torische omstandigheden, zonder meer niet
opgaat, maar willen er toch op wijzen, dat
de Fransche bemrgeuisic, toen zij ais revo
lutionaire klasse de macht wiide veroveren,
in een sterke beweging de oude machts
organisatie van het feodalisme, de standen
vertegenwoordiging, vernietigde- en er voor
in tle plaats zette tle organisatie, die zij ais
revolutionaire* klasse noodig had. Ditzelfde
/al het proletariaat van West-Europa in deze
revolutionaire periode moeten doen. de voor
tle revolutionaire beweging van het prole
tariaat niet langer hniikhan organisaties
van tle bourgeoisie vervangen door de klasseorganisatie, die het proletariaat voor zijn
revolutie noodig heeft.
Met proletariaat kan thans zijn historische
taak slechts vervullen, doordat het in de
revolutie, afbrekende ei» historisch ver
ouderde en reactionaire organen van de
bourgeoisie, tegelijkertijd ophouwt de organen
van tle proletarische revolutie, de arbeiders
raden. Dit is de grondslag van het antiparlementairisme der „linkerzijde" in de
communistische internationale, die nu door
de toelating van de K.A.P.D. tot de derde
internationale, zich als oppositiegroep in die
internationale zich begint te organiseeren.*)
Het is dus alweer onwaar, dat dit antiparlementairisme, zooals Wijnkoop het tracht
voor te stellen, hetzelfde is als het stand
punt door de anarchisten ingenomen. Het
berust feitelijk en theoretisch, op geheel
andere motieven. En als Wijnkoop en de
zijnen dan beweren, dat in W'est-Europa

nog een revolutionair parlementarisme mo
gelijk is, dan moeten zij dat n*et feiten
aantoonen. Dit is echter onmogeiijk. De
feiten, die wij genoemd hebben, bewijzen
integendeel dat hei pariementairisme reeds
tal van keeren de revolutie belemmerd heeft
en stuk gemaakt. Er zijn nog tal van staal
tjes van demagogische „voorlichting” en
oppervlakkig geredeneer uit deze redevoering
aan te halen. W ij wijzen b.v. op de be
lachelijk oppervlakkige wijze, waarop een
kwestie van wereldhistorische beteekenis
als de „Vrede van Versailles" door dezen
leider behandeld werd. Wij zullen op deze
kwesties echter niet meer ingaan, omdat
met wat wij van deze redevoering schreven
zij reeds voldoende is gekaraktiseerd. Op
één punt echter willen wij nog wijzen, d.i.
dat Wijnkoop pathetisch uitroept: „Belangrijker dan alle stroomingen, is het slagen
tier revolutie. Ook deze opmerking is even
valsch en goedkoop als de andere door ons
genoemd. Het „slagen der revolutie” is juist
het doel van de „linkerzijde ", wij zijn er
van overtuigd, dat de taktiek van de Levi’s
en tle Wijnkoops en hoe ze meer mogen
heeten, dit „slagen der revolutie” tegen
houdt. De revolutie zal in West-Europa
eerst slagen door het initiatief en de zelf
beweging van de massa’s.
A. K.

te nemen, hoe ue arbeiders in West-Europa
e:i Amerika even onvoorbereid zijn als bij het
uitbreken van den wereidoorlog 1914— 18.
De kapitalisten weten slechts één middel
te verzinnen, wat zij in alle landen prediken
door middel van hunne geleerden : loons
verlaging van de werkende arbeiders.
In ons landje spreekt de heer Bruijns in
den z.g. Werkeloosheitlraad evenals Mr.
Vissering in een vraaggesprek niet „H et
Volk" in dien zin. Vermindering van de
productiekrs’en door lage loonen bij hooge
prijzen der voornaamste waren, veel hooger
dan vóór 19i4. dat is de ware remedie
tot herstel der productie tot verzekering van
de winst der banken, van de trust en de
overzeesche transportondernemingen.
Om de arbeiders zoet te houden nemen
de regeeringen weer het oude, beproefde
middel ter hand.
Zij geven een handje geld aan de werk
loozen. Voor een zeer groot deel komt dit
geld direct van de arbeiders, wat zij op
brengen als contributie voor de verzekering
tegen werkloosheid.
Dit betreft de bevoorrechte arbeiders, de
meest vakbekwame, aangesloten bij eenen
vakbond. De rest wordt zonder meer ver
wezen naar het Armbestuur Is de werkloosheidkas leeg, dan moeten alle arbeiders naar
de liefdadigheid.
De overgroote meerderheid der georgani
*) Deze toelating van de K. A. I*. I). a!s oppositioneele groep tot de derde internationale bewijst
seerde arbeiders heeft voorloopig nog geen
ook dat het niet waar is wat Wijnkoop in zijn
ander doel. dan een beetje meer geld te
rede zegt, dat „mensehen nis Gorter, Pannekoek,
verlangen van de heerschende klassen.
Henr. Roland-Holst en anderen, zichzelf plaatsen
De leiders van de vakvereenigingen gaan
buiten de rijen van de Communistische Internatio
in ons land op bezoek bij den Minister, om
nale” . Zooals het ook onwaar is als Wijnkoop be
weert dat met de toelating van de K. A. F*. I). tot
hem te vragen, de verzekering door te laten
de derde internationale, deze partij haar oppositie
gaan. Dat is zeker in het belang van de
karakter min of meer zou hebben opgcgetcii.
heerschende klasse.
De regeering kent zeer goed het verband
tusschen vakbeweging en één met een aan
tal guldens zoetgehouden massa.
De ta a k der arbeiders in de
De regeering weet dat zij tegen een ge
huidige crisis.
ringen prijs, door middel van de verzekering,
via de vakbeweging, orde en rust kan hand
In de landen der overwonnenen zoeiwei
haven.
als in die der overwinnaars gaat het spook
Aan den anderen kant weten de leiders
tier werkloosheid rond. In Spanje, Neder
der vakbeweging ook wel, dat het gros der
land. Zwitserland, kortom in de staten die
verenigden ni t blijft, als ze door uitkeebuiten den oorlog zijn gebleven, woedt n et ringen niet worden vastgehouden.
minder de kwaal der werkloosheid.
Dus dringen de leiders en de oppertuAls voorbeeld hoe ver deze crisis reeds nistische massa aan op uitkot ringen, op
is voortgeschreden, geven wij hieronder,
centen, op st un.
eenige cijfers omtrent het aanta! werkloozen
De rest kan hu;i niemendal schalen, even
in de Vereenigde Staten van Amerika.
min als de leid rs zich bekommeren om
Bo u w vakk en ................................. 300.000 het lot der wereld.
Autom obiel-Industie................... 250.000
Dit beginselloos gedoe, deze vuile poli
tiek vindt men evenzeer verborgen onder
Textielnijverheid............................ 225.00 )
de leuze : vol loon.
Kleeding-Industrie....................... 150.0. >0
Een „vol loon" m.a.w. een uitkeering ge
Ijzer- en Staalindustrie . . . .
150.000
Spoorwegarbeiders.......................
200.00') lijk aan het loon van werkenden, voor de
werkloozen, is te verwezenlijken, en dan is
Z e e lie d e n ..................................... 125.000
Levens- en Genotmiddelenbedrijven 100.00 1 de bestaansonzekerheid in het kapitalisme
Mijnbedrijf.....................................
50.000 voor het proletariaat opgeheven, en heeft het
socialisme of kommunisme geen reden van
Boekdrukkerij, Werf. Amuseinentbedrijven en Binnenscheepvaart .
50.110 bestaan meer, of het kan niet en dan is het
beter het proletariaat niet te verwarren, te
In Engeland wordt het aantal werkloozen
corrumpeeren met reformistische leuzen. Een
geschat op 40 % van het aantal arbeiders.
toestand waarbij een zeer groot deel van
Deze krisis is een wereldkrisis waarvan men
het proletariaat, onderhouden wordt door
het eerst vernam, toen zij begon in Japan.
Het is nu buitengemeen leerzaam om waar den staat, is geen modern proletariaat. Het

moderne proletariaa. onderhoudt de bourj. oisi-. van de arbeidersklasse leven, bestaan,
de overige groepen der maatschappij.
Een eisch die uitloopt op de vorming van
een soort door den staat onderhouden pro
letariaat, is de reinste zelfmoordpolitiek.
De vorming van zulk een proletariaat uit
de •‘taatskas onderhouden, is de beste dam
cl e opgev/orpen kan worden tegen de revolutie.
Worden de arbeiders reeds afgehouden
van den strijd door de verzekering, door
het Armbestuur, dit zal eventueel nog veel
neer het geval zijn als er een vaste finan
cieele verhouding zou komen tusschen tien
staat en het proletariaat. Behalve dit be
zwaar geldt nog een ander.
De leuzen die uitloopen op geldelijke uit
keering alléén, en zoo is de kern van alle,
ondanks alle leugenachtige fraseologie en
schijnsocialisme, houden geen rekening met
de trucs, de streken, de listen, de schurke
rijen der bourgeoisie.
Hoe houdt de bourgeoisie het proletari
aat verdeeld ? Waardoor is het mogelijk de
beweging van de arbeiders zelfs wanneer
ze gericht is op wezenlijke hervorming, haar
revolutionair karakter te ontnemen V
Hebben de leiders van de z.g. onafhanke
lijke vakbeweging, van de C. P. om niet te
gewagen van de modernen, dit wel eens
/bedacht V
Het geheim van de politiek tier bourgeoisie
schuilt hierin, dat zij niet altijd en steeds
zot» ontactisch kan zijn om direct tot geweld
over te gaan, en daarom steeds met handig
heid en tact de arbeiders tracht af te brengen,
van het rechte, van het eenige goede, wijl
revolutionaire spoor. Voor het uiterste ge
val houdt de bourgeoisie hare kanonnen en
machinegeweren gereed. Dit uiterste tracht
zij meestal te vermijden.
Bijft dus voor haar, de bourgeoisie slechts
één middel over. Dit middel is : het prole
tariaat geld geven o f geld beloven, en zoo
' an den strijd «\f te houden.
W ie thans dus in die richting stuurt ais
vakverecnigingsleider of parlementariër speelt
bewust of onbewust in de kaart der bour
geoisie.
Dit geldt thans in versterkte mate, nu de
bourgeoisie zoo zwak staat — hoe sterk zij
ook nog overigens mag zijn — als in geen
vorig tijdsgewricht der geschiedenis.
*

*

Het proletariaat moet in dezen tijd zelf
optreden. De werkloozen moeten zich organiseeren, principieel naast of anders tegen
over de vakbeweging. Zij \ ’oeten zich bewuet zijn dat zij thans een geweldigen stoot
kunnen toebrengen aan het kapitalisme in
alle landen. Als de werkloozen principieel
optreden, en ze tellen over de heele wereld
millioenen, kunnen zij met de werkenden
een begin maken maken met de heerschappij
van het proletariaat.
De leiders zullen zich steeds willen mee
ster maken van zulk een beweging. De
werkloozen moeten echter goed weten dat
als zij principieel iets willen bereiken, dus

voor de revolutie willen optreden, zij dit
moeten beletten.
W ie de werkloozen stuurt in het moeras
der vakvereenigingen, of in parlementaire
banen, of de werkloozencomité’s over laat
aan lieden die alleen en uitmuite ui zelf
meer geldelijken steun verlangen, is willens
of onwillens een vijand, evenals hij die
direct of indirect aanstuurt op relletjes of
geweld tracht uit te lokken.
De werkloozen kunnen alleen iets ver
wachten van een eigen, zelfstandige, met
revolutionairen geest doortrokken beweging
van arbeiders, die volkomen vrij staat van
tle leiders der bestaande organisaties op
politiek en vakvereenigingsgebied.
Staat de werkloozenbeweging dan niet
vrij van. is ze een aanhangsel van de orga
nisaties der leiders, dan heeft ze geen be
teekenis voor den opmarsch van het prole
tariaat naar de revolutie !
Hierbij hebben wij alleerst ons ..eigen"
land op het oog.
Want hoe de leiders ook het proletariaat
mogen bedotten, tle waarheid zal blijken
aan de werkende en werklooze proletariërs,
dat de bourgeoisie alleen terug gaat voor een
tot het uiterste besloten, vastberaden prole
tariaat, dat zich niet laat paaien met uit
keering in welken vorm ook. waardoor het
proletariaat met zilveren banden gehouden
wordt aan tle bourgeoisie.
De ellende van het proletariaat gebracht
door het bezit van de productiemiddelen
door de bourgeoisie, moet vervangen worden
door het overgaan der productiemiddelen in
handen der in raden georganiseerde arbei
dende massa.
Dit kan men uitsluitend en alleen ver
wezenlijken door de dictatuur, niet van leiders
maar van het bewuste proletariaat in al zijn
geledingen.
Werkloozen en werkende kameraden! Als
gij thans geen gebruik wilt maken van de
crisis om een principieele, revolutionaire,
ophelderende propaganda te maken voorde
directe actie tier massa, als gij thans even
als in 1914— 18 U laat leiden door tle ge
dachte aan direct voordeel, aan steun uit
welke kas ook en niet aanstuurt op de
dictatuur van het proletariaat, dan blijft gij
slaven van de leiders, On heloten van de
bourgeoisie, arbeidsvee op tle domeinen
tier kapitalisten.
De werkloozen, de werkenden, moeten
over de hoofden van alle besturen heen,
één front vormen tegen den staat, tegen de
bourgeoisie.
G ij krijgt alleen productief werk i/ls gij
de macht in eigen handen neemt.
De heerschappij van het kapitiaal is in
Nederland en in alle landen de heerschappij
van een minderheid, de kapitalisten, over
het proletariaat.
Deze minderheid moet gij alle macht ont
nemen. Gij moet U op geen zijpaden be
geven, U niet laten lijmen door geld of
werkverschaffing, gij moet deze macht van
het kapitaal tot in den wortel afbreken. Zoolang gij werkloozen en werkenden nog maar
het geringste vertrouwen hebt op hervorming
in welken vorm ook, zij gij een speelbal

van de bourgeoisie.
Hervormen kan alleen het tot macht ge
komen proletariaat.
Zoolang gij vertrouwen in eigen kracht
mist en hoopt op de leiders, en daardoor
in de meeste gewllen op de bourgeoisie,
zal er niets gebeuren.
Want het proletariaat kan alleen zichzelf
en daardoor tle heele menschheid redden.
Door den nood van het proletariaat wordt
de macht van de arbeiders gevestigd, op
voorwaarde dat het zich bewust is van zijn
taak en dus geestelijk vrij is van alle bur
gerlijke ideëen.
Door den nood, als er geen andere uitweg
meer is, komt het proletariaat tot den scherpsten strijd tegen tle heerschende klasse, die
leven van het ongeluk en tle ellende der
werkenden.
Arbeiders, staat op, verricht productief
werk, door de macht tip te bouwen van het
proletariaat.
Volhardt in den strijd, toont een ijzeren wil,
want alleen door voortdurenden stiijd met
alle energie gevoerd, kunt gij, in nood verkeerende arbeiders, de slappe, de suffe, de
onverschillige arbeiders voorgaan.
Opheldering tier massa, demonstratie tier
massa, organisatie in een nieuwen vorm,
met een niewen inhoud, met discipline van
onderen op moet komen onder de werkloozen.
De werkloozenbeweging moet een gevaar
worden voor de persoonlijke politiek der
leiders, moet een gevaar worden voor het
bestaan der heele bourgeoisie
Organisatie, agitatie, demonstratie en op
heldering der massa.

Het dagblad v ï)e Tribune”
en het vrije woord.
W. P !
Namens afd. Zwolle verzoek ik U onder
staand te plaatsen in „De Roode Vaan".
De afd. Zwolle dar C. P. partij, in h.li.
vergadering op 4 Nov. ‘20 bijeen, besloot
het volgende bericht als uittreksel tier be
sluiten genomen in tleze h.h. verg. te puhlicceren in „De Tribune” .
Zw olle.
Uit de afd. C. P.
Op de l.l. gehouden verg. sprak de aft;,
haar afkeuring uit over de wijze van be
antwoording door den voorzitter van ’t con
gres tip de vraag van p.g. Krop, betreffende
terrorisme, toegepast op personen met een
goeden naam til de arbeidersbeweging in
Rusland: alsmede op de vraag van p.g.
Gierman inzake de richting Gorter— Horner
en op de vraag uit het congres omtrent de
persoon Jansen.
Voorts gaat de afd. niet accoord met het
zich toe-eigenen van een dictatoralen macht
door het P. B. zooals die door p.g. W ijn
koop in ’t vooruitzicht werd gesteld, o.m.
door de volgende zinsneden :
„W il men nu partijgenooten integendeel
„aan de vervolging van de bourgeoisie
„blootstellen, dan moet men vragen stel-

„ien als die van Ki op, waarop nen dan
„echter niet behoeft te rekenen antwoord
„te krijgen. Men moet het iM i. en :ndere
„gekozenen niet lastig vallen
p deze
„wijze en vertrouwen, ah
i\ H. nie;
„be'^it kan men ’i wegj.igen, maar men
„mag het niet hinderen. D:.t het partij
bestuur, naarmate de strijd zich ont
w ik k e ld tot grooter felheid e,; sclie pte,
„grooter macht moet hebb»
is w r ,
„doch onvermijdelijk. Dit is w eenmaal
„de politieke strijd. Dergeiijk'* kie*. ei ij en
„ a ls : wie is dat en waarvoor is dat V
„moeten mei voorkomen. De vertrouwens„mannen moeten niet de mannen v m uw
„wantrouwen zijn”
daar de toestand hier te lande zulks in ’t
geheel niet billijkt.

de belastP'gpoiiiick. Nadere bekendmaking
volet

Van deze berichten — n év i
ef ver
zonden — werd weer alleen , ; a : » n e ming
der vergadering geplaatst.
11 de h.h. verg. onzer afc!. van Donder
dag 27 jan. werd besloten deze beknotting
van ; vrije woord te singnaleeren in „De
Rof • Vaan“ .
Namens de afd. Zvvoile der C .P.
f: . W

il l e m s ,

S e c r.

Zwolle, 2'J Jan. ‘21.

Arbeidsgem eenschap i;iet de
bourgeoisie.
Sinds maanden doet het bericht in de
pers de ronde, dat er overleg wordt ge
pleegd tusschen de verschillende Centrales
der vakbewegingen eu de groote werkgcversbonden omtrent de ziekteverzekering.
Zooals men zich herinneren zai, dreint
n
dit Ministerie met de invoering van de
wettel ij k< verzekering tegen ziekte. I k
ontwerpers vond deze regeering in de
lade van de vorige kabinetten min of meer
gereed. De materie is dus niet nieuw. In
een vroegere periode van de beweging was
er veel discussie omtrent de verzekering
tegen ziekte. De kopstukken der S . D .A . P .
evenals de leiders van het N.V.V. zijn steeds
van oordeel geweest, dat de arbeiders even
goed moesten bijdragen; dus premie betalen
als de patroons.

Maandag 15 Nov. eu r usverg. ’s av.
uur ui „Ons Tehuis". Inleider p.g. Jordens
ov r „Staat en Revolutie” van Lenin.
v an deze berichten, welke in één brief
verzonden zijn, werd alléén de aankondiging
der cursusvergadering geplaatst. In een cor
respondentie in de rribune werd ons mede
gedeeld, dat de afgevaardigden op het
congres in de gelegenheid waren geweest
hun meening ten beste te geven en het dus
niet aanging omtrent verschillende bijzonder
heden, beschouwingen te houden in „De
Jnbtine” . Op de h.h. verg. der afd. Zwolle
va:- 4 Jan. ’21 kwam, zooals van zelf spreekt
de weigering ter plaatsing van het indertijd
verzonden uittreksel der genomen besluiten
ter sprake. Dit betrof de besluiten van h.h.
De heele zaak moest door den staat worden
verg. van 4 Nov. '20, bevattende critiek op
geregeld.
De vroegere marxisten waren bijna
de houding van den voorzitter Wijnkoop op
hel I I. gehouden congres der partij te Rot eenstemmig van oordeel, dat de lasten der
verzekering, uitsluitend moesten vallen op
terdam. De afd. besloot haar afkeuring hier
den
staat of tn eik geval op de patroons,
over uit t«* <nr**kep
• f....... '-*• *•" » *-• «.'»nu 111.1 v O i v. ilui..
e
op wie de staat het dan moest verhalen.
schrijven :
De regeling moest dan een ruime zijn en
Zwolle, (i Jan. ’2I.
Aan de Red. van „De Tribune**, heel de arbeidsklasse omvatten. Verpleging
Amstel 85. Amsterdam. en uitbetaling van het volle loon gedurende
tle ziekte, gezinsverzekering inbegrepen.
W . I ’. !
Alle leden van het gezin zouden zoo recht
\ erzoeke plaatsing in „De Tribune“ van
hebben
op kostelooze behandeling, ver
onderstaand afdeelingsbericht.
pleging, met algeheele schadeloosstelling
Met p.gr.
bij loonderving.
E. W i l l k m s , Secr.
Zw olle.
Op onze l.l. gehouden huish. vergadering
kwam o.m. ter sprake het weigeren te plaatsen
door de Redactie van „De Tribune“ , van
eet' uittreksel der genomen besluiten in de
li.lt. vergadering van 4 Nov. ‘20, inhoudende
critiek op de houding van den voorzitter
Wijnkoop op het 1.1. gehouden congres der
Ka'üj. De afd. is van meening, dat dit uit
treksel niet opgevat mag worden als een
nabetrachting van ‘t congres, en spreekt haar
afkeuring uit over de houding der redactie
aai genomen in deze kwestie.
*

*

*

Waarschijnlijk komt hier in *t laatst van
Januari een openbare debatvergadering, waar
voor onze afd. zal spreken Kam. J. W . Kruijt
en voor de S. D. A. P., Ds. Horeüs de
Haas. Begin Febr. spreekt L. de Visser over

*

*
*

Dit ideaal van staatsverzekering tegen
ziekte is reeds verbleekt.
De grauwe werkelijkheid van den oorlog
en de daarop gevolgde ineenstorting, crisis,
heeft ons doen zien, dat het thans niet de
eerste taak is van de revolutionairen om
staatshervormingen in het parlement te ver
wezenlijken. De omverwerping van den staat
is thans de voornaamste gedachte die bij
de arbeiders moet voorzitten.
Niet het mindere maar het meerdere staat
thans in het middenpunt van onze ge
dachte.
De nood der arbeidersklasse op alle ge
bieden kan thans niet door staatstusschenkomst worden opgelost.
Het is niet de taak van de arbeidersklasse
in het tijdvak der sociale revolutie, de
methode te volgen, die in zwang was ge

' -r. uj h.-. i ;dperk van v«. r oen oor'o^
Dit ir.o-^w vo ;r Hilferdint opga n evenalfl
voo. i roelstra cn well-chi v.. »; eie C .mm-..-j|~
nist n, die als middelen de vakbeweg
ei' het parlement willen gebruiken, vi
ons heett deze taktiek zij ; f ‘d gehad.
Uitzonderingen daargelaten.

liet kort I e! 'iu., h ie voren : t
gev ’i aanvaard wat de rr.•kki•
aan :,a.
ka . men het al evenmin l r.s zijn m
lichamen als liet N. V. V. en ’.et X. A. S.
di.
de georganiseerde patrc
OV!
legnen om een regeling j treffen gelden
bij ziekte der arbeiders, werkzaam in ee:
bedrij:, (w'erkioozen, ouden van dage:
kinderen en hunne vrouwm eilen niet me.
een uitkeering te geven.
Z n iiïv.;

De patroonsvereeniginj-en, van wie lv
initiatie; is uitgegaan, willen zulk een regeln
allee . om een verdergaande verzekerin
die ;:i eer zal ko>ten, te sab »tteeren. Een niecr
omvattende regeling is de i*eeren pntroo.i'
te duur!
Zij wdien de ziekteuitkeerii:;; gebruik
als een middel, om de arbeiders te binder
aan het bedrijf. Iedereen weet, hoe
patroons handelen met de arbeiders, die
een ongeval óverkomt, wanneer zij aangt sloten zijn bij een particuliere risicobank]
Wat de vakcentrales doen. die een ziekte
regeling aanvaarden, die berust op wr:
men noemt het particulier initiatief, is re
actionair, versterkt de macht der patroons
tegenover de arbeiders.
Dat liet N. A. S. zulk een regeling in dt
hand werkt, is een argument voor onze
zienswijze, dat de syndicalisten, de leiders,
en die hebben de vakbeweging in de hand,I
zooals een koetsier een paard, dat deze
vakbeweging principieel geen haar beter ials het gele verbond van Fimmen.
De heet en leiders der vakbonden vormer
een arbeidsgemeenschap met de patroons
Hier komt het ware karakter van de on
afhankelijke vakbeweging evenals van de
moderne aan het licht.
Waar blijven de communisten die tegen
zulk een een bedrijf van handje-plak-spelen
met de patroons opkomen?
Waar zijn de sociaal-anarchisten die zulk
een anti-parlementarisme, zulk een zuiver
„economische actie” tot versterking van het
industriekapitaal in de onafhankelijke vak
beweging met alle middelen zullen keeren ?
Kunnen de officiële kommunisten niet,
willen de sociaal-anarchisten n ie t!

A an de lezers.
Het is nog steeds dringend
noodig om steun te verleenen
aan ons blad. leder lezer, die de
noodzakelijkheid voelt van den
nieuwen strijd, moet ons financieel
zoo krachtig mogelijk steunen.
S tu u r dus geld. W a n t ons blad
heeft het noodig.
De Adm inistratie.

v.

tL.

Onafhankelijk Orgaan v c o r
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Aan de abonnees!
W ij vestigen de a a n d a c h t op de
v e ra n d e rin g van a d re s van R e d a c tie
en A d m in istratie .

B. L U T E R A A N , Postbus 130,
Amsterdam.

D E G E B E U R T E N IS S E N
!N D U IT S C H L A N D .
De meening die wij vroeger hebben geuit
omtrent het verdrag van Versailles, komt let
terlijk uit. De citaten uit de openingsrede van
Wijnkoop, gehouden op het congres te (ironingen. de opinie van v. Ravesteijn betrekkeIijK het „paktum” van het impei iaiisinen der
geallieerden, toonen aan dat irij de werkelijk
heid weergeven, en niet zij, onze leiders.
Want de vreeselijke dingen die Ravesteijn
nist verwacht van !;et verdrag, hibucw pla ns.
Duitschland wordt steeds nauwer ingesloten
door troepen der geallieerden mogandheden.
De bourgeoisie in Duitschland wordt opge
zweept om alles uit het proletariaat te halen,
om de schadeloosstelling te kunnen voldoen,
door de geallieerden vastgesteld. De kapitalisten
enO.weërs met Stinnes aan het hoofd, zien
echter geen kans alles te halen in zoo korten
tijd uit de arbeiders, als men bedenkt dat zij,
de kapi.taalmagnaten, ook weer moeten ver
overen wat zij hebben verloren op de wereld
markt.
Herstel en tevens francs 3(X) Milliard in Gouden
Marken betalen, is blijkbaar niet wel met
elkaar te vereenigen, zelfs niet op langen ter
mijn.
Langs den omweg van Amerika tracht
Duitschland opnieuw’ in contact te komen met
I rankrijk en Engeland, om zoo opnieuw een
bod te doen aan de geallieerden. W e weten
niet of dit zal gelukken.
Het is echter een feit dat de „sancties” en
alles wat samenhangt met het verdrag van
Versailles, de bourgeoisie in Duitschland,
ondanks de vernietiging van de groote armee,
het verlies der koloniën, kortom «zijn wereldpositie, extra reactionair maakt, als schakel-inden-keten, tusschen geallieerde mogendheden
en de arbeiders in Duitschland. Want door
den vrede van Versailles is de bourgeoisie in
Duitschland middelaar van Engeland, Frankrijk,
Italië en Japan bij het innen der schulden, die
de arbeiders moeten betalen. De druk van de
bourgeoisie op het proletariaat wordt verscherpt
door de geallieerden, direct en indirect.
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Het moorden en provoceeren van de heer
schende klassen in Midden-Duitschland door
de politie van Severing en Hörsing en als ge
volg daarvan het verzet der arbeiders, wordt
allereerst ingegeven door de vrees Mat de
groote industrie niet meer vast in de hand
der bourgeoisie zou zijn, de arbeiders te on
rustig waren, vandaar liet oprukken der
„politie” en de Rijksweer.
Het verzet van de K. A. P. D. heeft niet
gebaat. De groote partij, massapartij zooals
zij zich noemt, de V. K. I). P. heeft evenmin
iets aan den uitslag kunnen veranderen. Het
stuk burgeroorlog is verloren.
De troepen der bezetting, Belgen en Engelsehen grepen in; de Belgen veroordeelden 900
communisten tot zware straffen.
De communisten streden tegen de politiekenRijksweet en hadden te rekenen met de troe
pen der geallieerden in het gebied van den Rijn.
W ij achten hat eert plicht duidelijk te doen
uitkomen, dat onze geheele instemming was
bij riet optreden der arbeiders.
Welk aandeel ten goede of ten kwade
Brandler of Stöcker als leiders der V. K. P.D.
hebben gehad, zal nog nader moeten blijken.
Het staat voor ons echter vast, dat de taktiek
die door de aangesloten partij, de V. K. P. D.
voor uien i.> gevolgd, een onderneming ais
bezetting der fabrieken, gewapend verzet, algemeene staking, ten ernstigste moet schaden.
Het moreel voor een optreden van dien aard
als in Midden-Duitschland, wordt niet gevormd
door een parlementaire partij en een beetje
vakvereeiiigings propaganda door middel van
z.g. cellen.
Een optreden als bij den staatsgreep van
Kapp door Levy, het sluiten van de over
eenkomst van Bielefeld metS. D. P. U. S. P.
en vakvereenigingen tegen den wil der arbei
ders, de taktiek van den „Open Brief” om
allerlei onbetrouwbare elementen op grond van
illusionaire eischen te verzamelen, is schadelijk
voor een direot optreden.
Men kan niet in één adem parlementaire
partij en vakvereenigingshoedster zijn en ge
lijktijdig een gewapend optreden prediken als
men dit noodig vindt.
Dit alles neemt echter niet weg dat wij een
verzet op een moment als thans, ofschoon er
geen kans was op winnen, politiek volkomen
juist vinden. De lieden van de 2de Internatio
nale, de aanhangers van de Internationale
zouden nu men, Hilferding, Ledeboer c. s.
waren weer de politieke waakhonden van het
kapitaal in Duitschland.
Ook de heer Rühle uit Oost-Saksen doet
een duit in het zakje als contra-revolutionair,

door dit optreden te karakteriseeren als een
„Putsch” . Het schijnt dat Laufenberg-Wolffheim eenzelfde geluid hebben gegeven. Het
laatste hebben wij niet uit eigen bronnen kun
nen controleeren.
*

*

*

De groote oorzaak van de nederlaag iß dat
nog een groot deel van het proletariaat geheel
burgerlijk denkt, burgerlijk in de overgeleverde
vormen der sociaal democratie, der vakvereeni
gingen, al of niet syndicalistisch.
Een correspondent van tle N. R. C. con
stateerde openlijk dat i\vv akrcrecnigingeii, de
wettelijkd bedrijfsraden en de goed-georganiseerde politie den toestand hebben gered.
Zoo is het in Duitschland en ook elders.
Alle organen van de burgerlijke demooratie,
parlement en vakbeweging zijn instrumenten
van de contra-revolutie.
Het andere uiterste alleen individualisme,
anarchisme, of het terugschroeven van de
communistische taktiek op den smallen grond
slag van uitsluitend bedrijfsorganisatie, al der
gelijke simpelheden voeren tot de contra
revolutie, tot wachten of (on) tot verraderlijke
aanvallen op Sovjet-Rusland, dat volgens de
eenzijdige bedrijfsraden-propagandisten juist
zulk een taktiek moet volgen als wij in WestEuropa prediken. Dit is al even wijs als dat
de Russen eischen dat wij hun taktiek in
Wect-Europa moeten volgen, die juist tot op
portunisme heeft geleid in den vorm van den
„Open Brief” en het aangaan van het verdrag
van Bielefeld, de cellentaktiek en het parlement.
W ij nemen daarom in beginsel stelling voor
de Duitsche arbeiders, voor de revolutie, voor
een direct optreden der massa, ook al zijnde
arbeiders nog zwak.
De Russische en Duitsche arbeiders moeten
samengaan in gewapend verzet tegen het im
perialisme. Dit kan alleen komen als de arbei
ders in Duitschland, de „eigen” heerschende
klasse onder den voet hebben geloopen.
W ij maken front tegen de 2e Internationale,
tegen de nieuwe zonder nummer van Hilferding,
tegen Rühle, tegen Wolfheim en tegen het
kwaHerig geschrijf van het Volk in zake den
jongsten opstand der Duitsche arbeiders. De
duizenden die thans in de gevangenissen gaan,
de kameraden die thans zijn gedood, zij zijn
onze broeders, en die daartegen hebben ge
staan met woord of daad, zij zijn onze tegen
standers.

Steunt dit Blad !

