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stehen Ä T a a g  " ĥ ' '7 hC' S,'" ^ n ,  nu 
en Wijnkoop tegenover P o ^ "  V' ^aves,eiin

is «*r een-
punt van deze leiders' n?# ? et U,tKan^s‘
een overwinning der Fntem ^lnKsPunt was
Duitschland X d  v h\CCn nfder,aaR van 
geheele wt r.*M t  . Proletariaat der
het s\andpun,d;.n -s Ln tn,^akjCS’ di! 'vaSo«k 
Ä '  P Ä  |

« Ä z r f s r
voorwaarden eens k' i t  mc ze vredes-
^°!\,|t. nicn ook den staart ̂ en l̂and’ ân
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eu Duitsche revolutie nu Russische
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die hij ook besprak.’ ‘" s van aen inleider,

van Poten ?U M et” 'rPaaj f nhb̂  die gelegenheid 
scherpzinnige lezer kan b n'Ct' Dc meeste 
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terwijl Marx voor de blvri d i™  houden, 
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het gehalte is van^'redevoenn" hierUi', zicn vva' 

Thans komen wii aan ' p ;" van Wijnkoop, 
van Ravesteijn. volgens de „  t,r0I ên, ip,omaa' 
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dan -feiten con tateeren^ ’r '  ^  dotri 
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Polen door de l f e l  de re^ ''ng  van 
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digheden doen X '^ a f|liMr^*t0risc,,e omstan- cratisch werk. ' ■ den een goed, demo-
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standpunt van deze twee i^ 'i" ' 6"  wij het
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de rede ^die wii ĥebben ^  t,rl? ch.ure> waarin 
zninig is verbeterd o v e r e e n  ’ n '6' Z° °  
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De val van de Radenregeering in Honga- 
r.|e voor het strijdende proletariaat wel 
een var. de belangrijkste gebeurtenissen op 
internationaal gebied welke den laatsten tijd 
hebben plaats gevonden. Zij is vooral daar. 
om zoo belangrijk, omdat zich in h « r af 
sPiegeld de rol. die de tegenwoordige leiders 
van het wereldkapitaal. de Entente machten. 
ln f llu,digc tijdperk vervullen.

Voor hen. die de gebeurtenissen van den 
aatsten tijd in Hongarije gevolgd hebben 

is het dadelijk dat de val van de Radenre- 
publ.ek met m de eerste plaats te wijten is 
aan de binnenlandsche verhoudingen ; maar 
dat de oorzaken van dien val voornamelijk 
gezocht moeten worden in de internationale 
niac..tsverhoudigen

Een van de factoren, die de val van de 
•ongaarsch adenrepubliek veroorzaakte, is 

u"hongeringspolitiek welke door de ge
allieerde mogendheden wordt toegepast 

In ons artikel over den vrede wezen wij 
reeds op he, feit dat de Enten,e-machten in 
hun kwaliteit van wereldbeheerschers de 
blokkade-politiek tot een ..rechtmatig middel"
verklaard hebben, en haar dU5 als systeem 
nebben ingevoerd.

In den val van den Raden republiek demo- 
streert zic.h de geweld.ge kracht van dit wapen
*n de handen van de reactionaire machtheb- 
bers.

De Entente maakt thans van het gedurende 
den oorlog met zooveel succes door haar 
aangewendemiddel, de uithongering, gebruik 
om de proletarisch revolutie i„  haar doo- 
(lenden greep te verstikken.

Reeds tijdens den oorlog hebben wij op die

reactionaire karakter van de blokkade-politiek 
gewezen.

De uithongeringsoorlog werd dan ook door 
de geallieerden in 2ijn vo|,e scherpte tegen 
de Hongaarsche Radenrepubliek aangewend.

et Hongaarsc'ie proletariaat moest door 
middel van de hongerzweep weer terugge
bracht worden tot de oude ellende en slavernij 

oor zoover binnenlandsche beroeringen er 
oe hebben bjjgedragen. dat de Radenregee- 

nng ten val werd gebracht, kunnen wij dit
o 'oor CCn 2<,cr flroot deel toeschrijven 
aan den uithongerirgscorlog.

Het is opmerkelijk dat de „Tribune" die 
steeds zoo scherp raogelijk den Duitschen 
duikbootoorlog heeft aagevallen, nooi, tegen 

VOOr de proletarische revolutie z00 ue 
vaarlijke blokkade is opgetreden.

Het gebrek aan levensmiddelen grondstoffen 
enz. maakte het de Radenregeering onmoge- 
' de Ve,e diepgaande hervormingen door 

'e voeren op een wijze dat zij werkelijk to, 
een zegen voor he, arbeidende volk werden 

et Hongaarsche proletariaat, dat geduren
de den oorlog zooveel physieke en moreele 
ehende geleden heeft, verwachtte van de 
nieuwe regeering. die immer, een door het 
proletariaat zelf benoemde regeermg was. we
zenlijke leniging van zijne ellende, maar on- 
danks alle schitterende hervormingen, die 
door de Radenregeering zijn doergevoerd kon 
zij he, arbeidende volk nie, geven, waaraan 
het ,n de eerste plaats behoefte had; goed 
voedsel en goede kleeding.

De honger maakte de massa's radeloos, 
het werkelijke inzicht i„  de oorzaken van 
j n ‘ddeienood ontbrak grootendeels ■
daarom ging het proletariaat het oor leenen
aan de demagogische praatjes en beloften van 
de hntente-agenten.

Het vertrouwen in de klassemach, va„ 
het proletariaat verdween, hierdoor werd de 
positie van de Radenregeerinq zeer geschokt

JLTht r d' d,°Sering het machtigste wapen in den strijd

egen den tegenstander is geweest, is zij het 
ook ,n strijd tegen de proletarische revolutie 
Het militair geweld, de interventie, welke
e direCte ° 0rZaak ^ n  den val van de Ra- 
nregeenng is geweest, werd dan ook door 

tli' blokkade versterkt.
Naast den uithongering, oorlog hebben Je  
geallieerden reneeringen tal van andere mid
delen toegepast om de Radenregeering neer 
te slaan.

Diplomaten en officieren van Je  Entente 
zoowel als de Hongaarsche reactionairen 
trachtten met alle middelen een reactionair 
J^ger op de been te brengen.
Vooral in Boekarest, de Roemeensche hoofd- 
stad. werd door de Ententeknechten in dien 
geest gewerkt; het gelukte dan ook he, 
Roemeensche leger, da, vooraf van revol- 
teerende elementen „gezuiverd" schijnt te 
zijn. tegen Hongarije in het veld te voeren.

De groote Ententemächten gebruikte dus
Koemenie om de Radentegeering neer te 
slaan.

Roemenië zelf echter had eigen bedoelin
gen met den aanval tegen Hongarije, bedoe- 
d;e voor een deel blijken in te gaan tegen 
de belangen van de Entente.

De reden, waarom Roemenie den strijd 
aanbond. was voornamelijk het verlangen 
om het eigen gebied ,en koste van Honga
rije uit te breiden, dus tot een Qrooter R oe- 
meensch rijk ,e komen.

Wanneer wij he, oplreden van Roemenie 
bespreken moeten wij vooral wijzen op een 
zeer belangrijke zaak, die bu,tengewoon na
deel,ge gevolgen voor de Radenregeering 
genad heeft en indirect een van de belang
rijkste oorzaken van haar val geworden is.

I. de bezetting van zeer vruchtbare ge
bieden. door de tegen Hongarije opwekkende
troepen; ook h.er was het weer Roemenië 
dat de belangrijkste gebieden beze, hield.

Deze bezetting belet,e de Radenregeering 
de groote voorraden graan. enz. die deze 
gebieden opleverden, in haar bezit te krij-
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gen en aan te wenden in het helarg van 
het Hongaarsche arbeidende volk.

Daardoor werd de positie van de Raden
regeering zeer verzwakt; zorder de bezet
ting van deze gebieden was het haar waar
schijnlijk moyelijk geweest de enorme moei
lijkheden, die het gevolg waren van de 
blokkade, liet hoofd te bieden, alles moest 
er op worden gezet om den vijand uit deze 
belangrijke gebieden te verdrijven, het I lon- 
gaarsche roode leger bleek evenwel, al scheen 
het aanvank** 'jk anders, niet voor een zoo 
groote taak ickend te ziin. het was inror.
1>;k c.p den duur niet sterk g -noej om cen 
zoo internsieven strijd te voeren ni stekte 
ineen.

ij zien aan c.e rol die Roemenie in den 
strijd legen de 1 Iongaarsche Radenregeering 
vervuld heeft.voor vvJkecontia revolutionaire 
doeleinden,deze door de Entente gesteunde, 
zooq ‘naanid zelf- tandige st itnn gebruikt mor
den, ramelijk om op te treden als de brekers 
van de proletarische revolutie.

De hntente heeft Roemenie rui te<}> n de 
I lor gaai.‘■ehe revolutie losgchvu .1. nu wil 
Roemenië natuurlijk het door haar veroverde 
niet zoo maar weer afstaan, het heeft ver
langens. die de hntente onmogelijk kan in 
willigen,

lV  Entente heeft Roemenie d.in ook ge
dreigd maatregelen tegen haar te nemen 
wanneer Roemcnid haar eischen niet matigt 

1 Iet is dan ook een eigenaardige verlosser 
die Roemeensche overweldiger, niet alleen 
dat de Roemeensche officieren een waar 
schrikbewint uitoefenen de ergste reactie 
heerscht thans in Hongarije; halen de Roe
menie nog zooveel mogelijk levensmiddelen, 
vee en andere goederen van waarde uit het 
toch al zoo berooideland.

Het is de „verlossing” die de struikroover 
op zijn slachtolier toepast.

Als de hntente jtegen het optreden van 
Roemenië ptotesteeit doet zij dat natuurlijk 
niet uit verontwaardigen^ tegen de Roe
meensche roovcrijen, maar omdat de Entente 
zeil de macht in handen wil houden.

IX* hntente wil haar heerschappij volledig 
handhaven. V  larom wil zij de komende 
Hongaarsche regcering „controleeren” daar
om \\ il zij alleen een regcering die volkomen 
ondci haar invloed staat „erkennen” .

Het Hongaarsche volk mag dus niet meer 
zeil bepalen welke regcering het wil. de 
Entente zal voor haar een regcering aan
wijzen.

Zoo vatten de huichelaars van den ..vol
kerenbond" het „zelfbeschikkingsrecht der 
volkeren’ op, met welke leuze zij gedurende 
den oorlog zoo geschermd hebben.

De ergste onderdrukking van het proleta

riaat. het onderdrukken van de arbeiders-, 
pers, wordt thans in Hongarijn doorgevoerd.

Dat noemen de demagogen „democratie” .
Alles wat de Radenregeering voor het 

proletariaat gedaan heeft wordt weer op 
gelieven, zoo wordt het Hongaarsche volk 
„gelukkig” gemaakt.

Dc dictatuur van de bezittende klassen
heersebt weer even onverbiddelijk en streng
als vroeger en welke twisten ook tusschen
de verschillende klieken op het oogenblik
heerscnen, het groote doel, dat de reactie zich 
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tarische dictatuur :n Hongarije is neergeslagen.
De groote beteekenis van den val van de 

Radenrepubliek 1-gt o.a. in het feit. dat wij 
in hem hebben te zien een van dc sterkste 
uitingen van de opkomende reactionaire be- 
uevlirvj tegen dc proletarische revolutie, van 
welke beweging de Entente de leiding heeft 
geworden. Zoowel de ' erlcugening van de 
massa's door een karakterloozc pers als het 
moreel en financieel steunen van. alle re
actionairen. die werken om de Radenregeering 
ten va! te brengen zijn methoden, die in 
dien strijd weiden tccgcpast. Zoo werden 
in Hongarije de reationaire vrienden van 
de Habsburgers door de huichelaars van den 
„volkerenbond met alle middelen gesteund.

Dat de „democratische" Ententemächten

tariaat zal ineenzinken en de Bourgeoisie^ 
gebruik makende van die inzinking, het ka
pitalisme wel zal kunnen herstellen. De aan: 
val op de radenrepublieken is dus een aanval 
op de proletarische beweging van alle landen

Daarom is het de taak van de communis
ten om steeds te wijzen op de beteekenis 
van de rol. die de Ententemächten thans 
vervullen, n.l. die van leiders en organisators 
\an de reactionaire krachten tegen de pro
letarische revolutie.

Het proletariaat moet toonen de beteeke
nis van aeze aanvallen te doorzién.
Met abc mindelen moeten de arbeiders mas
sa s den strijd aanbinden ter bescherming 
van dc Russische sowjet-repufcliek.

A. K.
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werkelijk streven naar het herstel van de
erg te reactie blijf ook uit het feit dat zij 
in Rusland liever het C zarismc willen her
stellen dan de Bolsjewistische regcering er
kennen.

Oniangs is dit door een van de mindere 
Goden onder de Entente politici, de boeren
leider Smats, gezegd.

De politiek van de Entente, zcidc hij, 
„schijnt onvermijdelijk op het Czarisme uit 
te loopen.“ De Entente gebruikt dus alle 
middelen om het kapitalisme te herstellen.

hen van die middelen is ook de sociaal- 
democtatie. Niet alleen, omdat de Entente 
gebruik gemaakt heeft van de tegenstellingen 
in de I Iongaarsche arbeidersbeweging ende 
sociaal democraten tegen Bela Kun uitspeelde 
maar vooral ook omdat zij de sociaaldemo
cratische leiders als Garamij wil gebruiken 
om de „orde“ , d.i. het kapitalisme in 
Hongarije weer te herstellen

W ii hebben den val van de Hongaarsche 
Radenrepubliek te zien als het begin vaneen 
machtige beweging, die het wereldkapitaal 
geleid door de Entente, gaat ondernemen 
tegen den proletarische revolutie. Na de Hon
gaarsche Radenrepubliek moet de Russische 
Sowjet republiek vernietigd worden. Daar
mede meent het kapitaal de revolutie een 
zoo grooten slag toegebracht te hebben, dat 
de internationale beweging van het prol

IX* vele onde-werpen die aan de orde zijn in dit te 

weinig keeren verschijnend orgaan en die noodzakelijk 
moeten heli. ndeld worden, zijn oorzaak wij het congres 
communistisch partij niet in eens kunnen behandelen, 

W i j  zullen ook thans nog niet het laatste woord 

over de jaarvergadering van de C .P . kunnen schrijven.

W e  gaan er thans toe over. de aandacht te vestigen, 
op de uiiatingen van de redactie der Tribune, 

toen dit punt aan de orde was op de bijeenkomst van 
einde Juni te Groning n.

He afdeeling Hu^um kwam met een voorstel om een 
drietal personen te benoemen, voor het redigeeren van 
rubriek ..Buitenland".

lo t dit drietal volgens Bussum ook Gorter behooren 

Hel preek, vanzelf dnt de bazen van de radactie 
der Tribune dit voorstel van de hand wezen.

Men mort de verhoudingen zooals ze geworden zijn 
in de C .P . niet kennen, om te geloven, dat zulk een 

voorstel van de zijde der Tribune redactie zou worden 
aanvaard. Het spreek vanzelf dat Ravesteijn en W ijn  
koop steeds de baas moeten blijven. Z ij  noemen zich 

dan ook in de Tribune, in een polemiek met troelstra :

..de door het p ro leta r ia a t z e lf  aa n g e w e ze n  revolutionaire
•ciuing •

W a t  her t echter W ijn k o o p , sprekende namens de 
redactie gezegd, omtrent dit voorstel van Bussum?

W ijn ko o p  ze. om . Met Gor.er kunnen wij niet sa 
men werken, want hij is cen tegenstander der ledactie 

Zo o ver is het al gekomen in de C .P . dat cen W ijn  

koop zoo.u kan zeggen op wat een congres heet, zou
den te worden ontzet uit alle ambten van de partij.

N iets is misschien kenmerkender voor den toestand 
in de C .P . dan deze uitspraak van W ijnkoop . Het is 

volkomen w aar waneer men zegt. dat de liet de blind 
maakt voor de gebreken, die het voorwerp van on-e 
helde aankleven.

D e liefde voor de partij maakt ta! van leder, der C  P  
totaal blind voor de gebreken die partij, voor de a f
wijkingen van de juiste taktiek. voor den moord op
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over het ccrgrcs n.l. dat het dc eer van W ijnkoop  en 
de partij was niel op tckomen tegen den vrede van 

V  rsailles. Khooren in een verband te worden gezien 

Niet opkomen tegen den vrede van het Anglo \mc- 

nkaanschc kapitaal, de onderdrukker van heel dc wereld 
samemverking met den apostel van dc overwinning 

van h a  voori'-.stivvendc Anglo Ainerikaansche kapitaal 
u :i; 11:ii■ u| van alle partij werk van de partijgenooten 

in de C .P ,  die het wereld imperialisme aanvallen, dat 

'■> v. <* onvervalschte taktiek van Ravesteijn en zijn 
broeder W ijnkoop .

Iedereen in de C .P . die niet blind is door louter par 

ti ie'.ie moet tegen deze taktiek van W ijnkoop , dit 
vei raad ten zeerste opkomen.

E  n p irt j al le C .P .  d voorgseft J e  strij len 
het imperialisme en tevens degenen die het wereldim- 
prrialisme aanva l’en uilsluit, zooals blijkt uit de woor
den van W ijn ko o p  tegen G  >rter. op h *t congres te 
Groningen, zulk een part j is m > v.fer achti j is e*n Ier 

gen in zich zelf. H -t is de schuld van Je  arbeiders, 

van de leden tier C.P. d e de leiders dit van de vroe
gere S  O  hebben kunnen maken.

1 ',|t s ' ''r teiken w aar. an rren de „kommunistische 
partij in dit land kan 1 erkennen, d it grondleggen van 
de taktiek tegen het wcreldimpetialisme, de wegwijzer 
van liet interactioncle prolcinr ïrt. Gorter, niet waardig 
wordt gekeurd, door baas W ijn ko o p  lot samenwerking 

I.cvc de struikjes cn kropjes want zij spreken 111 

schrijven geheel in den geest der hazen der C .P . W e g  me 
Gorter! Leve Kolthek !

le v e  den vi d n van ver: iiP s w aarvan W ijn k o o p  
zegt dat her z ;n „eet" is dat hij c  niet tegen opkomt.

I  È  ïttw eg iM
* - m  «1 1»

volutionaire" fractie in de wielen rijden, dus 
aan de . . .  kamerleden in den weg 
staan.

W e  komen nu aan een nieuw chapiter.
Het Bestuur van het P.A.S. te Amsterdam 

in combinatie met den A.B.R. met de Rocmsch 
Katholieken, vraagt geld voor de ontwikke
ling en ontspanning der arbeiders.

W a t steekt daarnu in zal een communist 
vragen evenals een lid van de „sociaal anar
chisten" ?

Dit geld vragen de onafhankelijken aan 
den gemeenteraad. ______

Natuurlijk omdat de zalen zooveel geld 
kosten. Zoo is het argument. Het ontwik
keling» werk der arbeiders willen de onaf
hankelijken dus drijven mede met het geld 
van d: bourgeoistie cn met hulp van de 
„moorddemocraten” verkrijgen.

Dit staal van handelen is tijpisch voor 
den geest die heerscht bij de leiding in een 
plaats als Amsterdam want we leven toch 
in een tijd van revolutie. In zulk een tijd 
baar geld te vragen aan het klassebestuur 
is minstens zeer zonderling.

Dit is onopzettelijk of niet een hoon op 
den naam onafhankelijk, het woord waarop 
men prat gnat bij die richting, want men 
maakt zich hier afhankelijk van den geldzak 
der bourgeoistie.

W ant de voormannen van dc onafhanke
lijke beseffen het vel, in beide gevallen too
nen ze echter allerminst revolutionair te den
ken.

de democratie van den kant der leiders.

\\ int nietwaar, dezelfde W ijn k o o p  die niet kan
I samenwerken met Gorter, werkt wel samen met.....

Kolthek. W i j  vragen aan a'.le leden in de C . P . die 
nog niet geheel verdwaasd zijn. die nog geheel slaaf 
zijn \an de leiders, of dit feit nog tot hen spicekt ' 

ü f  i.. it geen licht werpt op de ware taktiek 
die W ijn ko o p  en v an Ravesteijn volgen ’

W a n t  deze Kolthek, ook ..revolutionair is voor de 
1 me- ver.'e ' ,:ig in dit tijdvak van het imperahsme 

D it K vv  'en wij r.iet zoomaar, maar zullen wij bc 
wijzen. Z e ' . s de v roomste aanhangers van dc Tribune- 
recactic zullci? het moeten erkennen.

Douwes Dekker zegt telkens in zijn werken: publiek 
a!s gij de kunde van lezen bezat. W e ln u  g-j leden der 
C. P. kunt gij lezen ’

Lees dan dit uit „Rech t voor Allen van 10 Aug. 
1918.

„D a t rr.-en zieh theoretisch stelt op het standpunt 

geen man cn geen cent voor het miiitairismc oi 
tegen eiken oorlog, regen eiken vaderlands verdediging 
is betrekkelijk gemakkelijk en klinkt heel goed.

Natuur].;k aam  :ardt geen revolutionair het begr'p

A ls  onder de kapitalistische verhoudingen het meeste 
achterlijke volk ~:ju w il door geweid w il opleggen aan 
het meest vooruitstrevende v alk. en de revolutionären 
dulden dat. dan staan ze practisch de revolutie 111 den 
weg. .ïls z j cen reactionair der bewind uit Iran land 
weren, dan doen ze dal niet ter vvnled K ’ .i van het 

leger. < ök reactionaire bewind, of ler lx.'chcrming van 
diy reactie, doch ler. verdediging van de grootere mo 
gelijkheid Om de revolutie te dienen en te bevorderen 

Heeft niet onze groote voorganger K iopo 'ka .e  lang 
voor den oorlog i e Franse he icvo 'ü tii i.a.rea aangtra

dek hun actie te j  d *:» » , ingen dien !; lieh te st.i 
hen ’ l i j  deed dat niet omdat hij een sociaal patriot 
1. zooals zelfs kwajongens hem tegenwoordig noemen, 
maar omdat hij loei. reeds inzag, dathet Duirschc 111 
perialisrnc zich gereed maakte voor den sj rong naar 
de wereldmacht en d i.uoni het grootste gevaar was 
voor dc sociale revoiui c

W ;  gelooven dat dit stuk \an Kolthek voor ieder
een duidelijk is. H ij geeft du m dit stuk cen verdedi 

ging van de houding d ti 1 'ranschc en Engelsche ir- 
beiacr .verraders. Hij komt op voor de overwinning der 
vooruitstrevende Entente, zooals W ijnkoop  en van 
K.ivenste.jn oori hebben gedaan en nog doen door de 

Entente en Amerika, de onderdrukkers van alk* volk 
en m en buiten Eu ro pa  niet steeds principieel aan 
te vallen.

Corter d.e dit wel n.l. :,ti;den tegen Engeland cn 
Amerika daarmee willen W ijn k o o p  en van Ravesteijn 
niet samenwerken.

Kolthek die ev eneens v oor de overwinning der voor 
uitsrrevende groote mogendheden kwam. ja zoo .em.snd 

de harte.lief van R a  veste, in enW ijnkoop. D oor deze 
leiten wordt du lelijk aangetoond wat dc daden van 
W ijn ko o p  c.c. z.jn. Deze daden spreken meer als des 

zoogenaamd revolutionaire praatjes en verhaaltjes over 
Rusland van de Tribune.

W e l  Samenwerking met den contra revolutionair 
Kolthek in cn buiten het parlement, afwijzing van sa 
menwerking me» den revolutionair Gorter, lid van de 
C .P .

W anneer het Groninger congres een congres was 
geweest, het zou geweten hebben wat het te doen 
stond na dc uitspraak van W ijnkoop .

Deze uitspraak naast die aangchaald ir» het eerste stuk

Het komt minder op het woord dan op 
de daad aan, altans moet men in de eerste 
placfs op de daad letten, otn te kunnen bc- 
oordeelen of daad en woord met elkaar in 
overeenstemming zijn. Dat dit in de moder
ne vakbeweging niet zoo Is, is voor ieder 
revolutionair duidelijk maar dezelfde personen 
en groepen die een mond cp zitten als een 
vischvrouw tegen de modernen, zijn zoo 
lief als een bakvisje tegen de onafhankelijken 
ook dan wanneer de onafhankelijken precies 
hetzelfde doen als de modernen, biet groote 
del. zeil waaronder de onafhankelijken schuil 
gaan bij het doen van zuiver refonmistische 
daden, is het veel misbruikten woord „revo
lutionair". Een der leiders van de federatie 
van revolutionaire socialisten in Amsterdam 
tevens voorman der onafhankelijke vakbe- 
schijnbaar alles doen met de daad wat in 
debatten en polemieken met de modernen.

En niet minder treffend is het schoone 
schouwspel wat de communisten ens bieden 
die wel verplicht zijn, maar niettemin ver
zuimen, kritiek te leveren, en steeds zeer 
eenzijdig de modernen alleen beoordeelen. 
Behalve wanneer de onafhankelijken de „re

W ant de ontwikkeling der arbeiders, hun 
opvoeding moet steeds het werk der arbei
ders blijven en dus door hen betaald wor
den. Als de arbeiders dat niet willen, dan 
zijn ze nog niet tot de overtuiging gekomen 
van de noodzakelijkheid van dit allernoodig- 
ste werk.

Dan moet men geduld hebben. •
Want men boude wel in het oog. dat 

wat net P.A .S. vraagt, hierop neerkomt. 
dat ze toestemmen dat cr cen band worde 
gelegd, een band van financieelen aard tuschen 
de cursussen der arbeiders en de centen der 
heerschende klas.se, het stadsbestuur van 
Amsterdam.

De waarde va dit argument zullen velen 
die lid zijn van Cc federatie van revolutie 
r-aire socailisten of van de C.P. nog niet 
inzien of zeer gering aanslaan.

W ant wa: al dezen niet beseffen is dit: 
dat het ontwikkelingswerk der arbeiders 
niet een voorwerp  van liefdadigheid 
bourgooistie mag zijn. De volks voorstel
lingen, de vertooningen, de volks universi- 
teit met zijn cursussen, zijn philantropische 
instellingen evenals „Ons Huis” ofToynbee- 
werk liefdadigheid op geestelijk gebied ar-
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mcnverzoryiny voor de ontwikkeling der 
arbeiders.

In deze lijn ligt ook de aanvrage orr. geld 
door het P. A. S. want het P. A. S. vraagt 
duiten voor geestelijke ontwikkeling. Ze heeft 
dus als moraal opgesteld: geld stinkt niet.

Zc willen bcweldadigd worden.
I Iet heiligste der heiligen, het gebied waar 

op de arbeiders waarlijk, in de eerste plaats 
onafhankelijk moeten blijven, op het terrein 
van eigen opvoeding, eigen ontwikkeling, 
wordt snood, IN  B R G IN G S F L  prijsgegeven 
voor een hand geld.

Dit wordt wel eens genoemd het verkoop- 
en van het eerst geboorterecht voor een bord 
luizen meel.

( »een geld van de bourgeoistie, van de 
imperialistische overheid voor de ontwikke
ling die gegeven wordt door de vakbeweg
ing. Geen band van wel benaard ook tusschen 
deze twee.

Natuurlijk blijven we zelfstandig. W e  re
gelen zelf de P. A. S. de cursussen over de 
inhoud van die cursussen l eslist niet de ge
niet B. en W . maar wij.

Zoo ongeveer zal het P. A. S. redeneeren.
Deze bewijsvoering slaat niet op de zaak 

waarop wij hier dc aandacht vestigen.
De zaak is deze dat meer geld vraagt 

aan het L!.: scbestuur van de hoofdstad voor 
de opvoeding, de geestelijke ontwikkeling, 
kortom voor de inwendige taak der arbeids- 
be weging.

De opvoeding tot geestelijk zelfstandig
heid, tot geestelijk leven, is het hoogste wat 
de arbeidsbeweging het proletariaat brengen 
kan.

Door de geestelijken zelfstandigheid in 
en met den strijd verkregen zal het proleta
riaat overwinnen.

Geen partij of beweging zal ooit de ar
beiders nader kunnen brengen tot zijn alge- 
hecle ontvoogding indien zij deze taak niet 
vervult.

Deze zaak moet steeds in alle opzichten, 
het werk der arbeiders zei ven zijn.

Iedere hulp van den klassestaat in stad of 
land moet streng worden vermeden.

De Volksuniversiteit, de subsidie uit de 
stadkas heeft tot de arbeiders geestelijk te 
ontmannen.

De bourgeoistie is veel te alleen, heeft te 
veel ervaring om dit te laten blijken zij weet 
hoe men tactisch de zaak moet aanpakken.

Vran de imperialistische bourgeoistie geld 
te vragen voor de opvoeding door de be
weging tot klasseinzicht, is niet alleen on
gerijmd, maar geeft blijk dat jnen van het 
standpunt van den klassestrijd niet bijster 
veel snapt.

De A. B. B. de Roomsch Katholieken,

dat die van dit standpunt of niets snappen 
of tegenover dit standpunt staan, is voor 
menig revolutionair duidelijk.

Dat echter het P. A. S. de plaatselijke 
centrale van de onafhankelijke vakbeweging 
te A msterdam dit ook niet inziet, op een 
van Je  vcorr.aamcte punten, komt nu duide
lijk uit.

De maand Augustus gaf ons twee staking 
en te zien. (die der Sigarenmakers en Typo
grafen) die door hun karakter een bespreking 
op deze plaats nood.akelijk maken.

I en eerste wenschen u.i| er hierop te 
wijzen, dat de meerderheid tier gestaakt 
hebbende arbeider^ modern is georganiseerd

steun van het betrokken il. B. en bij de 
1 vpografen zoowaar behalve moreelen ook 
fiancieele steun. Vanwaar die veranderde 
houding bij de leden en leitiers • W ant er 
dient hier op gewezen dat de leden der beide 
modernen bor.den. r og niet lang geleden, 
voor den strijd tegen de patroons onaan- 
docnlijk leken. \ oor wat de leden betreft: 
de steeds stijgende kosten van het levens- 
oiderhoud waarbij de inkomsten V E R  achter
bleven E N  het verdwenen geloof dat langs 
den weg der onderha. delingen de patroons 
er toe te brengen waren belangrijke verbe
tering toe te staan, nebben tot deze coor- 
braak geleid. \v at de ieidir.g van den Siga- 
renmakersbond aangaar kan worden aange
nomen dat A L L E t iN  angst voor ledenver
lies aan de Syndicilisten hen tot de speien 
van den tol dien zij te zien gaven heeft 
genoopt. \ oor de leiding van den Typogra
fenbond meenen wij dat hunne houding op 
de volgende overwegingen berust.

Een uitsluiting kunnen de patroons in 
dit bedrijt niet ten uitvoer brengen en hoe 
houdt men een verder voortschrijden der 
stakings beweging tegen.

Eenvoudig door het geschil aan arbitrage 
te onderwerpen waarvan men als resuüaat 
verwachten behoud van het sch itterend  
co llec tie f ccr.tract, met enke! een verbe
tering op het stuk van het loon. De conclu
sie die wij uit deze afgeloopen stakingen

trekken is: dat geen enkele arbe'.ders £rocp 
zich er meet toe mag brengen, collectief ar- 
beids overeenkomsten te sluiten, waarin ook 
maar voor een oogenblik wordt afgezien van 
het recht om te staken en wel op gror. d 
van het ,‘e.t dat de nog steeds voortdurende 
stijging der kosten van r.et leveronder hord 
dit gebieder d noodzakelijk maken.

Behalve de leide stakingen die wij reeds 
bespreken, eïscht ook de staking der Gem, 
werklieden op Dinsdag 26 Augustus 1. 1. te 
Amsterdam onze aandacht en wel in de eer te
plaats om hejM^ s- vit*..starrng"zeir die i iet
mogdijk geacht werd. F,enerzijds omdat men 
in de stakingswetten van 1903 een middel 
er tegen ineer.de te bezitten, terwijl anderzijds 
de N. Rott. Courant hi^rm *Je de hoop u ;- 
sprekende van de gansche bezitter.de klasse 
erop rekende dat moderne en christelijke 
organisaties dc staking zouden weten te ver
hindere.’ welke dit ook wel hadden gewild 
doch niet hebben gekund. Das staakten, on
danks stakingswetten en moderne cn christe
lijke leiders, de Gem. werklieden onzer lioofd- 
stad. Güi, niet meer alleen vertrouwende op 
onderhandelingen cn beloften, dcor cigc ’ 
actief optreden het onwillige gemeentebe-

sobcre eischen in te willigen. In hoeverre 
zij daarin geslaagd zijn zullen de komende 
raadsdebatten, over de voordracht van B. ca 
W . van Amsterdam bewijzen. W a t we nu 
echter r*'cds willen vaststellen is het feil dat 
de stakingswetten van 1903 zijn verbroken 
verder hopend dat andere groepen welke 
onder deze wetten leven er door hun <.cie 
in zullen slagen deze wetten geheel op t 
ruimen want V E R Z O E K E N  aan de heer 
sehende klasse tot opheffing, blijven onver 
noord. Neen. erger nog Zij zal probecren 
door wettige verbinding van het colicctiel 
arbeidscontract de stroom van stakingen die 
zij vreest dat in dit land komen gaan tegen 
te houden. De algemeene conclusie die wc 
uit den afloop van de hier behandelde sta
kingen nu reeds trekken is : dat de positie 
van de arbeiders ondanks alle verkregen re
sultaten op het gebied van den directe vak 
strijd ellendig blijven zal en hen zal nood 
zaken om den strijd der vakbeweging t ■
! iihten op het algemeen doei der revolutionaire 
arbeidsbeweging : het vestigen van het so- 
cialisiii“  door het veroveren van de macht.

E. K.

en niettemin SPO N  TAAN staakten, alzoo 
een doorbraak leverende tier heerschende 
tactiek, met voor de Sigarenmakers moreelen stllien van Amsterdam te dwingen hunije
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Mededeeling.
Tot onze spijt w aren  in het tweede 

num m er van ons blad eenige artikelen 
ergerlijk  verm inkt. D it w as  niet de 
schuld van de redactie.

Om onze lezers tegem oet te komen, 
zenden w ij hen gaarne een derde 
proefnum m er. W ij  hopen dat alien 
die dit blad hebben ontvangen en zich 
nog niet hebben geabonneerd, dit als 
nog zullen doen. W ij  rekenen er op, 
dat honderden in den lande gevolg  
zullen geven aan dezen oproep.

M arx schreef dat de em ancipatie der 
arbeiders, h e iw e rk  der arbeiders zelve 
moest zijn. M arx zei, d a l bij alleen 
ve rtrouw de  op de intef!ectuee!e en 
moreefe ontw ikkeling , die in den loop 
van den sir.jd door de arbeiders w o rd t 
ve rw o rven . Van deze w aarheden zijn 
de u itgevers van dit blad diep d o o r
drongen. Daarom  hebben zij den strijd 
tegen het opportunism e in de binnen 
cn builen!andsche politiek  van de ge- 
heele arbeidersbew eg ing  \n Nederland, 
met geestdrift aanvaard.

Tegen de verkeerde leiding, tegen 
1 roeïstra, tegen Raveste ijn , ongeacht 
de kleine versch illen die bestaan tus
schen S. D. A. P., S. P. en C. P. Allen 
die den strijd w dle ii iegeri het wereld- 
im perialism e, kunnen dien slechts 
voeren  door den strijd aan te binden 
tegen elk opportunism e.

Stuur geld als steun aan c?e Adm. 
vijn ons blad „D e Roode Vaan” .

Abonneert U on dit blad, en zorg 
voo r n ieuwe lezers. De arbeiders die 
dit blad uitgeven vertrouw en  dat ieder
een zijn p licht zal doen. Leve  de 
w ere ld revo lu tie  van het proletariaat. 
Leve  de Russische Radenrepub liek !

De Vrede van Versailles, c!e Tribune 
redacteureij en de Bolschewiki.
Gedurende den oorlog is door de leden der 

S.D.P. die in verzet kwamen tegen de ver
keerde leiding, meermalen betoogd, dat Wijnkoop 
en van Ravesteijn niet het standpunt innamen 
der Bolschewiki. Dit betrof geen onuer,;e- 
schikte punten, maar juist het hoofdpunt, n.!. 
de houding tegenover de beide imperialismen. 
Iedereen die personen en toestanden kent in 
de C.P., weet, dat er enkele personen zijn, 
die niet meer optornen tegen de verkeerde 
leiding, omdat de T; bune-.edactie van zelf, 
op eigen houtje, tot verandering van houding 
moest komen, na de nederlaag der Centrale 
Mogendheden.

Deze afvalligen hebben groot ongelijk, niet 
door onze schuld, maar door de schuld van 
onze tegenstanders, cie Tribune-rcd cteuren.

Vroeger werd de scherpe afwijking duidelijk 
door de feiten. Toen de Bolschewiki aan de 
regeering kwamen, hebben zij een oproep in 
de wereld gezonden, gericht tot aile proleta- 
r aten! De zin ervan was deze: Wapenstilstand 
op alle fronten, onderhandelingen tusschen 
volken en regceringen over den directen vrede.

Aan dien oproep gaf het toenmalge Partij
bestuur en de Tribune-redactie geen gevolg. 
Een voorstel in de grootste afdeeling der 
Partij, n.l. Amsterdam, van een der onzen 
afkomstig, om wel gevolg te geven aan dien 
oproep; werd verworpen, na bestrijding 
door W ijn koop .

Aiaar daarbij bleef het zooals gewoonlijk, 
niet.

In de Tribune van 30 November 1917,
w erdende vredespogingen der botsche-
w ik i met nadruk bestreden !!

Het schoone van deze zaak is, dat Wijnkoop 
thans in redevoeringen het doet voorkomen, 
dat hij voor den vrede met Duitschland was. 
Om deze onbeschaamdheid juist te kunnen 
waardeuren, citeeren wij uit het bovengenoemd 
nummer van dc Tribune. ,,Inplaats dd de 
goede raadgevingen, dat Rusland, onverschillig 
op welken grondslag, vrede zou moeten sluiten, 
een spoedigen algemeenen vrede bevorderen,
1
versterking van het Duitsche imperialisme en 
van zijne salteüet Oostenrijk door aanhechting 
van Polen. Koerland en Lijf and, maar ook 
het dooden van Poolsche en Lettische prole- 
ta;iers voor den Duiischen machtshonger.... 
Zulk een „Vrede ’ zou een veeJ erger 
verraad van 'e zaak van het pro leta
riaat z;in cl an zeM's de Scheidem ann’s 
?:i hun ergsten lijd  hebben gepleegd.

Deze aanhalingen zijn dunkt ons duidelijk. 
Lenin c s. zouden worden verraders erger dan 
de Schei Ie nan i’s-bende, indien zij vrede 
sleten met de centralen.

Moe ' nde~s staan thans de Tribune-redac
teuren tegenover den Vrede van Versailles, 
den Vrede van het Anglo-Amerikaansche 
wereld kapit al. Een vrede vee! erger dan 
van B;est Litowsk.

In de openingsrede op het I0e Jaarcongres 
der C.P. van Juni 19! 9 heet het ovei den 
vrede van Versailles.

„ W i j  doen niet mede aan het ge
schreeuw  dat nu opgaat o ve r den 
vrede. Dat is onze eer.

Hoe lief is deze houding van Wijnkoop en 
zijn adviseur v. Ravesteijn, vergeleken met 
die tegenover den vrede van Biest Litowsk.

V/at een verschil ook nietwaar, in Brest 
Lit w.- k werd tenslotte den vrede opgelegd 
door het Duitsche imperialisme en dat is 
natuurlijk volgens Je „revolutionairen” merk 
van Ravesteijn niet goed, maar de vrede van 
„ Versailles door het Engelsch-Amerikaansch 
imperialisme opgelegd is wel goed.

Aan „het geschreeuw”  over zulk een vrede 
doen v. Ravesteijn en Wijnkoop niet mee. 
Dat verklaren zij dan als: „onze eer” .

Om geheel in het jargon van de Tribune- 
redactie te blijven, wij komen wel op tegen 
den vrede van Versailles omdat hij voert tot 
den tweeden, veel geweldiger oorlog; dat is 
onze eer en tevens die van de Bolschewiki.

Men weet, zoo men het niet weet, men zie 
het verslag van het congres, dat Wijnkoop 
’-oor zijn standpunt ten aanzien van den vrede 
van Versailles, zich beriep op een lid der 
onalhankelijke sociaal democratische partij in 
Duitschland. Deze heer ried Wijnkoop aan, 
vooral niet mee te doen met „het geschreeuw” . 
Op dit punt vond de onafhankelijke warme 
instemming bij Wijnkoop.

Hoe dachten de Bolschewiki over den vrede 
van Versailles? Over de houding der onaf- 
hmkelijken in Duitschland ten aanzien van 
den vrede der geallieerden?

De „Prawda” , het orgaan der Bolschewiki 
sein eef :

„Het is moeilijk tegelooven dat het mogelijk 
is, tot zulk een laffe gedienstigheid tegenover 
de bourgeoisie te komen. Zelfs Scheidemann, 
zelfs de duitsche bourgeois dreigen, den vrede 
va ï Versailles niet te teekenen. Kautsky daar- 
en’egen verklaart niet een lakeienlach, liet 
cent het doodvonis der duitsche arbeiders
klasse te willen onderteekenen, slechts om 
D l tschland voor het kommunisme te behoeden.

'Met geestdrift voelt hij zich gedrongen om 
de rijlaarzen der Fransche generaals te likken, 
ofs hoon deze laarzen bevlekt zijn met liet 
bl< d der arbeidersklasse.

i '  wereld b*eft rimrisr een •',47cr v?*T.?'’d 
aan de zaak van het proletariaat en de mensch- 
heid aanschouwd. En „De Vrijheid” , het 
hoofdorgaan der onafhankelijken in Duitsch- 
land, drukt in hare kolommen deze bekentenis 
van een Judas af. De arbeiders die voor een 
deel nog de onafhankelijken volgen, zullen 
hen thans in de steek laten, wanneer hunne 
leiders hen willen bewegen tot zulk een zelf
moord. Maanden lang hebben de Scheidemanns 
en de onafhankelijken Duitschland „gered” 
van het kommunisme, doordat zij de arbeiders 
de hoop op den vrede voortooverden. De 
strik die Versailles aan de arbeiders om den 
hals wil doen, zal hun de oogen openen 
omtrent dit schandelijk bedrog. Wat geven 
echter Kautsky en zijn vrienden erom ? Zii 
roepen de arbeiders toe: steekt uw hals in 
den strik! Anders komt er revolutie! Het zal 
echter anders uitkomen. Het Duitsche prole
tariaat zal voor Kautsky een ouden strik 
vinden. H«j heeft hem ten volle verdiend.

Zoo de aanhalingen uit „De Prawda” .
Hieruit blijkt afdoende hoe de Bolschewiki 

denken over den vrede van Versailles. Tevens 
welke meening zij toegedaan waren omtrent 
de onafhankelijken, die Wijnkoop gratis advies 
gaven om geen „geschreeuw”  aan te heffen 
tegen den Anglo-Amerikaanschen vrede.

Het beeld wat „De Prawda” teekent van 
Kautsky is treffend. Wat te zeggen van de 
leiders Wijnkoop en v. Ravesteijn die ten 
aanzien van den vrede van Versailles, hetzelfde 
standpunt innemen als Kautskv ?

Hiermede staat dus onwrikbaar vast, dat de 
meergenoemde leiders der C.P., omtrent dit 
belangrijke punt van (Je wereldpolitiek op 
een geheel ander standpunt staan als de 
Bolschewiki, als Gorter en dit orgaan voor het 
kommunisme.

Daarom moet elk lid der C.P. strijden tegen 
deze leiders en ons met alle macht steunen 
in dien strijd, voor de Bolschewistische 
wereldpolitiek.

Arbeiders ken uw zaak.


