
d e r  D u i t -

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

niet ,oe dit u,1' van dit artikel
, ons, onderwerp (1f te dw i V ndcr ,c vec/ Lenm’s taktiek c üvv«»en.

geleken met <iie van i L‘r,L‘* cf< ™perieur, V“ r-

de[ '  *en der D u isch f k / Ä  ^De vrede van VoJl-,, Kameraden.
allergrootste belang vo/ ^ h P ‘" "  van het

‘» « r ê s r * *
ffen gelezen heeft over dén v de Stc,,in'
sehe T e/*gd’ afk,)l"stig van d e ' k ‘Sdl '  sche partij ,n n , . . - , wn de kommunisti-
da< ondanks a„e <chJE’ df n 2itf 
de , «enige mogelijke , ? *  hellingen,
w en. v e r w e r S  va„  i ln^ »'«-.-ft o„t-
Versailles. On . %  van dc" vrede van
Oostenrijksche kom m unïn h T " 1 VVaren dc
verwierpen het tP, b e t e r ,  want dezen 
geallieerden. /„ hefor,«" V;'n dcM vrc*de der 
Communisten heeft men ?  0os*enrijksche 
revolutie in Oostenrijk ; u,nnen le« n  dat de
p*«jk in flongari l  t / d 'f ^ o o  zW, k stoJ
letariaat en zijn Vonrh, i Uu,tsehe pro- 
öetet heeft om'den vi cc e V t, ' T  “ lfi'en "iet 
J* lf s  niet de g e r i n g  J  kcnen’ maar

% ' f t
meer ■„ helleven1 /e'L UxemburS 

Ln frfstuk van hun te k-n u  WäS u,t ,nede 
eds staren naar I et hP ? po,,l'ek- »er

van reactionairen off/rt bln.nen,an<*, de rest 
patriotten die min h d o ™ ’ Jonkers en sociaal-
0()£ hield, maakte Zn LWte p,a*ts "> het
gevolgen van hun fik iet " gcvoeli«  voor de 
wereld. De meenin,. , ,voor <fe overige 
genooten is jj, *  Oostenrijkse/,e

Men moet n ; ♦ «reffend juist
hsche partij b i l j^ d a "  n "  de kommunis- 
georiènteerd is „r, ;!.? , b,Jna even slecht
sche politiek als de ónafhi t  "Ier buitenland- 
denngen daargelaten nl hanke,,Jken. Uitzon
verhullen of bemantelen " ,oet n,en niet

r v w Ä S t f . - 0' Ti«-/leeft onderworpen la, h " Prok‘‘* "™ t  zich
n?e. dan is dit arttke? P u ten,e-''"Peria-

nekoek’s bewering j f j '  be;vlis voor Pan-
Burtjche Proletariaat da Sh,fne. (e,r,a;'K va" "e<leze nederlaag js „|et ditiieeftgetiaan.
Communistische par i n n  f  fd '" ld Vi"  *
gebracht. Na een iaa v, nD“ " schland tot stand 
‘■ en kom,nunisten gn , ev,8en strijd tus- 

'n de beweging k a - " *  ° ver,ge richtingen 
. wereldrevolu’iie ‘ on n, ï S!lf ze8Sen düt 

geinig heeft ingewerkt 7?  nog te
J,e tot de w eild  » .  i fuua,s 00k ‘Ie taktiek 
Proletariaat kan evenn 'c ,cidl- ,(et Duitsche 
overige proletariaten "ond 2e8enPra,en als de 
!e voJgen tegenover hw c '" JUIS,e ,dktiek
Mansch im()erialis,„e Engelsch-Ameri.

waarom ẑ £rcr»n •• .
^ r t : leve d eT vö , 2  Ul' hf ' dieP «  van ons 
letariaat tegen bet f ? " .  1 Dui'sche pro-
'n'Perialisrne Leve h.t Se5'Amerikai*nsch 

U|t*che en eenheidsfront van h.t
wereld imperialisme! pro,etanaat tegen het

Aan den Verbetcring.
N° ’ J ’ dit noet *(Jn*No.d4. i , l J  S*aa: VCr»'cld

^ ï ï r e" huis-1
Nieuwenhuis. H ij vv s ^*enenf Domela
de burgeliike k b «  *• Van de eersten uit
M  - i n  de' 1Ï S i £ „ 0nSn ^  dfc Ü!f ^
uiteenlooj end de m e e n L T  rver^cten* hoe
«ver het tweede S f c f  «W ! " °ëen ziJ'n
•even, na de motie Mnr» Jdpcik  van zijn
*jet meedoen <-.an verkieffnr"'^ 'fappenieer. die 
dem. ü,)nd verwierp ?  door * 1 1  Soe

en drangperiode, in de, s,orm
Neuerlandsclie a r b e i d e r s “  t,jd Vfcn dt'
woord de massa eketr ^ e r d e ^ ’ ' ° en zip’
genoeg asn te sliJn  l f '  IJn me[ hoog 
81 beidersbeweging hezst ,i« lta(or in de
niemand na £ ?  beziie” "  ^
Of m dc eerste DlaaK paarnaas t,
DoiR-la iVieuwenhuis een ^  be,cr- u '*s 
w/1. <ol liet onbuigzame t, k Van slL,,kt" 
«Heen k m  e e r b i e S ,  2 " ,fcen wil men 
proletarisch b e lin ■» m ’ ZÜO ‘ nÜ die met het 

D e his?o P s o h e ^ n^ S e^ !^ » ^ n ,  was 
1 f  hicuwenhuis optrad u’aar,n D o- 
medegewerkt naast den w ,t  ,t r  n it( loe 

11 « Iß t . 'ilicus in ' N ieuw iii T ’ llen agitator 
roepen. D e lesultaten v fn ^ l S Wakker te
dlinkt ons tastbaar voor ,1 , ,W‘s,and zii "

va" de eischen der a rt^T* u‘e 5e«,ip 
wanneer w ii e rr .n  • d,,)c,t,e/sbewct!ni-
de man, de kK.cht, dc f t i t e K  Nf “ Wtiihüis
*Je beweimjy Dairna*. ♦ c ît~ti,eel was van
die velen vv, ren ni t̂ je  I eijj,|frLn ^ n ,  maar

De beweging verd.f ' V;" , N« “ wen-
«•euwenhuis haar , . i, . C, ""'wikkelen dan 
n,e' mogehjk naast d Ä  i' ‘<d’ W4S ^  

Hiermede was 'irt i uwen huis.
v-,n hei kunnen van n  ^ 1' hoo?tepunt 
bereikt. van Domela Nieuwenhuis

'e « « K ! - " e S ^ P ^  Ie begrijpen, 
maatsraf, plaatst Donit'a v L ‘en h,stn-rischen 
volle licht van de Irs- m'cnlu,is '»• /.et
ef'-i* man J  ° “ n
Atarx, l. iss,de of h ,l- verge ijken niet
aan de Nederlandsche omst', V-’f  gemtten
'•e' milieu waaruit lui ° ' " s'and|gbeden, aan 
waai voor hij zich heeft r e"  de k,asse
',, U!sfaf was hij een n ^ f  r n' naar dlV" 
boven de middelmaat tJ,, - -c u,fstak ver 
Nederland, die zii„ t  z‘ln !lJ J genooten n 
van een zaak die door T ' / , d'CnSt s,e,de 
P ,haa( en . . . .  dit was 1 ',our«eo'-»ie werd 
het proletariaat nog niet a T el el,jk'- duor 
meest krasse wijze 'wé . ,g*kend *>p de 
steenen en straatvuil. egengewerkt niet

k'vain voor het°soci!disnic tv; bHr>,rerii die op- 
DftC(|sSI'c f "  Proletariaat. rdgeho°nddoor

wenhuis. geh'ik Van domela Nieu

de bourgeoisie terug..ekeer.w ' 00 " ,,nmer tot 
Ja t  is mede de venliVr z,/n a,s Persoon 
"iet meer tot het ^ t  den ma"  dfe
F- Domela Nieu wenhuis ^ h t^ t^ i^  hchoo,t>
?naat zal van hem s ik  f ,IJl,endePr«'e- 

rilli,r m zijn hart bewaren u? 0,le herinne- 
vo®r aWjd afscheid y y ! ^  anneer wij thans 
onder de kreet: »emen, is dit

revolufe'r Nieuwenhuis is dood. Ieve de

ü ë  s o c ia a l p a tr io t  K o / t h e T ^ T S T  
« ite rv e n ffc  fn R u s Ia n Xd en  de

- n  «5WC e X * Ä  ^ r A t a "»»Op voor Je revolutie™ ^  StUk’ ^tiieid:
eiscnh :  o l i S ^  o S Ä S S k Ä

Ä S »  -
verband met het iongste^Te-le ^ ee'"d Jan’ in en met ziin fn* #i ve**euen van Kolthek
taktiek. Hij was het gevo'gde
heelen duur van den ï ï  J,,a den ge-
<'an „De Telegraaf”  p  verbonden was 
Toekomst”  ^  Wa.d vvat ^ast „De
de andere coalitie van Tinsti ®ht°pkvvani vocr 
we.eldoorlog de 'e-iin^»r f  van den
^  clown van ,t̂ ^ J  ^  den en geassocieerden 
de gesnedene u t h ! ^ ' ,mpe" a,is'ne,Schröder 
H"ldert, vertogenwoórdirirna 'ekc seraü van 

Nederland, dit gezelschap^;,* '’’C,e pers

ontslag u „ de™ J® "  «»» I».,
Scliotting, want deze om',,,,„°° de ,Ieer
vies, een omgev'ng die hp g Was hun te
spionnendiensten noodzaakt.'" " "  a?dercn lot
«en anti-smokkelbuieau vfn rt, d,unst va"

Kolthek was aan De r  1 er Hüidert-
.een gezien ,„an bli‘kb^
helpen aan de adelijke'Z t  J L ™ *  *nderen fe

geen w oort" ‘’^ n d e n " ' '^ '^ ^ P e r io d e  
tegen de interventie der L'eall ■ !"? oorlog,
f, P , ' spreekt vanzelf voor den h" "• Rus,and- 
Kol,hek. Want Kolthek Vl,nri e " 'eelman"  
l er geallieerden het bes ’ 0^ rvvinning 
voor het proletariaat n  Voor de wereld
‘■ad -De H S S r  ̂ ^ ' ijke "Principes

Waarom durft Kolthek ri„ 1 
2lJn ententeimperjaijstkrh konsekwentie 

n et aan. door "  hsch standpunt nu
winning der Entent f r a ^ "  ^  d* over- 
vonn van de tusschenkomst'rf^ ' in den 
111 Rusland ? rnst der geallieerden

b's^ avandEngebmUnnning van ,het imperia- 
zeer bewust gewild. merika heeft Kolthek

..Recht voor Al'len” wïfeeTdit i '3"  ,let b,ad 
nog eens uit. Toch <.Lt u  OVervloede
revolutionair, mede een ,,5 “ , door voor 
keerde standpuni Van W ifa f Va"  het ver'  
Rave^teijn, die krachten« Imn P en van 
P“ nt Kolthek moeilifk uitSangs-
varwijten en steeds en , badden kunnen 
S P  samen gaan. voortdurend met de

S P . e if 'c .P .' wwdteafnLietoVVe? lng,USScf|en 
hef verschil is fi cc^u 4 getoond hoe gering 
steij:. e,, Kolfhek ^  P° Wici a,s

zaak"" kun iS ' S p p e n ^ T 1̂  Van dcze
deze zaak nog een a m W  ^  6 et niet dat 
'net minder belang is wal ?  kanf heeft die van 
bij iedereen de vraa* nf on,n|ddelijk moet 
yan het slag Kolthek zón ,waarom politici 
interventie in Rus|and ° °  opko'nen tegen de
m ingeland of Frankrijk ° nzent a,s

•neer a lT r e n ^ V o u d ^ Z Ï  A1aed«nald en 
handwerk bezig. Dê zè h» met hetzelfde 
aehter in.nne regeer.W f ren d'e steeds
va,> hun arbekJers^f n en’ met inbegrip
zonderlinge ___ veSlng. maken dezelfde
Oeen wonder*5 voo T e n  ^  Kolthek
2aken van dezen Ä , '  *  diepere °or-

ï  v"
■^ssische i ie k ie " ? l" | f ^ i , ,aj!,dT Prafc 10n ,Je 

wonderdocter, de k w il ?  ans wil de 
-russische ziekte” laten er Ko,*hek deze

D » is ra a d s e L h t  n T rtWw0ekeren-
opgelost worden nie?'ah! raadsel kan alleen 
™ a r  ook voor'andere and/00r Nederland" 
bedenken wat de gevolwn 5° °  men wil

w " '  C " l »  e» T Z i T . S " " -
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Bericht aan de Abonnees.
i-'C Adrninicfr'a#;«. .

,a"«esj.P.pn,aana,ee biedeneS,nnen mei de kwi- 
D e , Ä L Ä af t e e d  ic leggen.
heele bedrag van eeB faar ° V/ r, ,let

inningskosten Vonr ,h ^  1 •— plus
'clit voor een' haif aar Â dk hebben 

worden, geldt dit niet n  Ab°nnee te willen 
en de kosten der inning Cta,en f  0 5°

De Administ.atie.

Wordt vervolgd.

De en de vrede ;„e ,
Sovjef-Rusland.

Juli diefaaanê nkelï!:r /eïs^che* ° Pt i0n 2lskn 
gericht was tegen de tiicc i Ce.n fe beloven en 
'eerden in Rusland is b iC* nk° 'nSf 

hjn niet op innv c/u' over de geheele 
heeft de partij'en de vikh ^ i  A,,een in Italië 
ln het leven kunnen rn^l ^ » e e n  beweging 
geslaagd. Ook het Duitsrh " « Vü,komen is

Geheel in tegenstellirm °  ,aaf dt‘ed niets 
bleef het * te rd - T n h „ e
1918 schreef van Ravesk-iin''" ,? len f'ebruari 
"Oorlog”  „W jj hebben in P ° nf er het 'wofd
wikkeling, die lijnrecht 56 d een on:'
,n Duitschland D l lr eS-n̂ esteld is aan die
par‘Ü in haar meenfcrhp l^S Sociali^ c T e  
regeeringsagenten gewTrd" • ' ° '  cti' bende 
naast persoonlijke verriiki™ f n,* st cven
«er|cht is op het Tn h " !  eM afeetterij, nog 
massa’s. (n Engeland bedvvang houden der 
burgerlijke a rb e id i lp l. j*  ee,rtll'ds volslagen 
de ache der Engelsche p  t invloed van
m een groot aantal vakl’e'^ •Sten” '̂nachtig 
ook onder dien van de ^  " ^ T n) e" thans 
steeds meer neigend naar r r 'SCi devolutie, 
he gebied der Ä f *  eischen op 
het gebied der P',W“ k tn op

krac^ "
sche poijtjek bleek „ 1 ,/ ^  ° f  de bui,enland-

De Profetie van de Trih°P J '  2ls(en J u,i-
van, de E„ge,sche IociaUa,e’ deza,igspreking 
..onder invloed”  v,n 'a j l . Patriotten, die
hadden moeten handelen' U’1ters,e e'ementen 
terecht gekomen, Jaarvan ls niets
htbben dan ook stpim en frankrijk
raais Koltschak Dpn i, vc L*end aan de gene- 

Da-‘ het offensief va" 6 ,en >'edenitsch.g 
W|nd staande le g e rs \  e’ ,0nder hl,n '>e- 
schuld van de Franich» pnfs,ukt. is niet de 
en hun diverse vakbm1d^nS'e,SChearbei(Jers 
f artijen vereenigd. en S0Ciah’stische

tQe S nc ^ « ^ ®  i . tornt de verdienste 
achteruit gedrongen C ,egers te hebben

Os leuze j  *
ventie, is bmte'  ^ ? e, Rusi.and, geen inter-
gebleken, omdat deze 1^ VnjWel waardeloos
* ; lr daden. Maar o V  a, f r etWerd ^ ‘Steund 
oefensieve PPn , . s ieuze geeft ze pf»n
S|eve positie aan en «een offer-

verdedigende stelling is

t e *  * * • *

"'«rworde^verlewiUaanVo^ f ° "  i't ln  slci" '
, Verder is m e S e e W  - ^ ‘ "^ "iW n e  

dat Sovjet Rusl nH mi geleden —-
niet de genoem > il l  c moest *luiten 
stond daarbuiten U ^hoofden; Engeland

g e la n d  kan
roode legers' f^entiaa s vechten niet de

Je “ i ï ï : d“ , £  m
veel b,reikt. Blijft ™ *  d̂ ,and- is reeds
«waard, het meest g e d u c h t e ^ ,,on8Ur- 
heerte dem, c atic p  , pe,i d r fiea'- 
Aiiieiika en Japan' (de Ä ’-n Fr? :.,kriJ'k. 
Siberie) zijn officieel niet* ”
Sovjet-Rusland oorlog met

« .
voot der geallieerden d()or
zO'n. Maar van ‘l ^  J ^ T ,Slnjd,^e di;igm

tenrijk? f£r kan o i Dl"tsch-Oos-
Punt. Een vrede Tesloten^t ' ï '  Z'J"  op dit 
met Soyjet-Rusbnd »si h V °r dc geallieerden 
doogonloozer zijn aI ^ dcr’( wreeJer, mee- 
der Centrale Mogendheden overb,iifee1e„

dat Rusland opZ dehb*cr|i>0'Je 'CP r ,n° KCn zlï n 
Sovjet-RuslaSd L l  g i,oudL" ?

Welke gebieden 7 i| ’ c ' n.10ê ‘n ontwapenen! 
a staan ? Hoe groot L f T  ' ? US, ,nd in 'ckn 
z'jn die S o v j e t  Van t Setf,adeloosstelling 
geallieerden? VVe'ke onri, m oe,Zeven aan de 
Rusland mieten ™ ^  ^ nden Za' SovJet- 
te verkrijgen ? 88Wn ° ,n warc" of crediet

wette!ijkrJregeeUringdnio,et CCrSt een grond'
d“ ‘ de gealli^rdé ddmocratie'or >ni*eren’ Voor wil sluiten met wat H°>n L'cn verdrag

t e o ^ ' f e b,ijft van
kan als men s p Z ^ o v e r^ Jd  ^  nCgeeren 

Slechts zij die L a r f .  Cd,e " ,et Rusland 
schrijven en sorpW-n .“ rend over Rusland 
binnenlandsche 'politiek heHr60 ° ° g,? Unt vaM
e?e vraagpunten negeeren ° eVen ° f k',nne”

doen als men h^HmDe^r ° V̂ RuS,and niets 
"iet aanvalt. Eeret mefh der^'lieerden

die deze taktiek met ^ pel,jk (Jatd^ nen
mogelijkheid in uitzicht ste?len thanS dt 
lieerde vrede mot d,,oi , l tin een geal- 
deze vrede zon 7ii n vve^ep c^rd
duister) op grond van d e ^  d°  h-e,den in ,let 
scheiden landen vin h.f Drf ‘ ,n de ünder- 
Het komt niet op in de h Imperium,
daarvoor zijn zij te véraend n^twaar^ onf de

A b o n n e ^ X ^ b Ï " *  ,eM-
P "  Half Jaa r. Ädvertcnti?™ ',' r  '" S  '  ° ‘5°

.........

het gelooft, « n  ĝ fc dfc f e "  ? Z('« die

En  zou de heerschannif i e rd e w e re ,d ?*
Duitsch Iniperiah^ine ni 6011 z« ‘rend
hebben gevormd tegen hef C°A  reuz.tniI,ac,,t 
Imperialisme ?  ct A,nenkaansch

^ 0 g e Ä ^ n̂ d-  hebben tegen 
vrede met (Sovjet-Rusland) - ’p,?"’ dnor een 
viede — opnieuw een l-m i * wezcnhjke
als Duitschland. met < w e r meer‘"woners 
mogelijkheden, niet een Ï Ï ?  economifche 
stootwapen, een bedreiging te°,"1 ,r 'eger a,s 
voor de heersohannfr van F „ (r, j worden 
over de w ere ld ? £>L|and en Am erika?

land is b,j de ' "dlioerijVrede met Sovjet-Rus- 
llalf December kón 1  ^ 6n Sprake- 

lezen: „Lloyd George heeft'" ^  blndt'n o m' 
over de vrepescontaentin m 5  Lagerhuis 
belangrijke besprekTn^l ^egedeeld, dat er 
den toestand in Rusland Z'J"  getlGuden over

evenaK ve fa lle  in d ^ 833"  ° VCr dit Pllnt
de Bondgenooten het " ? Iraange,cSen,,eden, zijn
De l*sluften ? „z ie  CenS tCWorden-

d e ^ Ä X K d^antwoording

Sovjet-Rus'landtreVen n'ef nii;ir een vrede met

sluiten^ebbcn^wfzteh '1 "  Vre<!e Wensdlen »e De „Daily ' h ^  wenden tot.Denifcin.
Een dag na dit bericht Ä e n T ',kgehad-
antwoord o p ^ n  ̂ v r a a Hfarn}sworth in
vertegenwoordiger te Kon h r5"'tschc
van l.itwinof had o n t Ä ^ 8®0 een brief
met gemachtigd was inedefw r"'^  daar hij 
zljde in ontvangst to ‘ L relingen van die
teruggestuurd zonde? gcoTendT h”  SChrijven 

ln antwoord op een na£pn> zVn' 
fe e  handelwijze het heloten ?  treffende 
van bolsjewistische v ' h. V" " de ^«vangst 
LIoyd Qeon/p • Aic l^  r̂?desvoorstellen zeide
te sluden ^mo en ^  wenscl,eniu.,1,.......... » Ml̂ *en  zij vrede s i  riten‘e sluiten, móéten zii Vl?:de wenschen
"eden met wfe ,ü o o Z  6 S," i,en met de 
met Denikin, Koltsiak en V()t)rcn> namelijk 
machten. Zij moeten , ,n ere troepen- 
vrede tot stand brengen fTo ^i onder,ingen

De Fransche Minister Pre k ie n T ^  zelfde meening als deelnom - ent is van de
conferentie, wiroveV^ Uovd r “ "  dt Parijsche 
gaf in het Lagerhuis (jeorge uitslu-tsel

lnPde2 KameCr Ä  Panï s gemeld:
afge,'egd betreffende ^ Z Z V Z ï T ' ^
. Ten aanzien van te n  "  aan Londen.
15 de grondslag vo r" een h!, " : " ' ' 6 kwes::e

Con^tanhnopeMs
bestaat dat ten opzichte van d^kwestië



van Fiume een oplossing zal worden gevonden 
welke voor alle partijen aannemelijk is.

W a t  Rusland betreft, zoo weigeren 
r  rank rijk en G root-Britan ië niet slechts 
met de Sovjet-regeering v r e d e  te slui
ten, doch zelfs met haar te  onder
handelen.

De Kamer keurde de bespreking met 48 
tegen 71 stemmen goed.

Blijft dus over wat l.enin onlangs aanbeval 
een revolutie ook in de Kntentelanden, waar
mee tegelijk de duik zal verdwijnen op Ierland 
Britscli-lndië, _ Egypte; voor alle gebieden die 
r  rankrijk bezit geldt uit evenzeer. De leuze: 
vrede m<*t Rusland is onvoldoende, negatief.

Alleen door de daad is Rusland en liet 
nee Ie proletariaat te redden van den ondergang 
die liet bedreigt door liet wercld-imperialisme.
, Het weit!d-impeiiaIisme valt voortdurend 

net proletariaat aan, maar liet proletariaat niet 
.bet wereld-imperialismc.

Vóór het Rusland der Sovjets wil zeggen: 
stiijden tegen den vrede van Versailles, van 
Saint Gerinam, tegen den Volkenbond, tegen 
tu t bondgenootschap der overwinnaars in allen 
vorm, voor de revolutie in de landen der 
overwinnaars van den wereldoorlog.

[>e sociaal-patriot Kolthek en de 
interventie in Rusland.

Slot.
De juiste gevolgen van de overwinning der 

gea,.leerden, de volle zwaarte van den druk 
ei ..democratie ' zou dan iu werking treden 

en dan iül*I alleen voor de overwonnen landen.
Wat inen noemt „de arbeidersbeweging”

1 ‘VS., S.P., l-iigelsche arbeiderspartij, Fran
se! ie vereenigde partij, zouden aangevallen 
worden na den geslaagden aanval op het 
raden Rusland,

De leiders die de verrotting van hun eigen 
politiek zeer wel kennen en terdege weten 
J*a zij met hun beweging geen weerstand van 
oeteekems zouden kunnen bieden tegen den 
•ilgcmocnen aanval der regeering, zouden het 
hna.il alieggen tegen een coalitie van heel de 
oezittende klasse. Dit zou hen duur te staan 
komen. Ze zouden daarbij alles vei liezen en 
niets winnen als. . .  gevangenisstraf en ver- 
volgmg.

Ilim instinct wijst hen hierbij den weg.
e reactie moeten zij voorkomen door 

speeches in liet parlement, door woorden, 
door dreigementen van ga-met-je-handen-van 
Rusland at of ik bega een staking, door con- 
teieuties met den eersten minister en meer 
doeltreffende reformistische midde len. Zoowel 
het grofste eigenbelang van deze politici, fel 
ophitsen tegen de Bolsjewiki, opkomen voor

democratie, tegen de dictatuur van het 
proletariaat en tegelijk tegen... de tusschen- 
komst van de regeering die zij hielpen aan de 
overwinning. Het is mede hun schuld dat de 
•nterventie m Rusland plaats heeft, steunpilaren 
als / ij waren van hun eigen „beter”  imperia
lisme tegen het slechte Duitsche imperialisme.

Nu keeren de kleinburgers zich tegen de 
klachten die zij zelf in het leven hebben in
roepen, sterk gemaakt.

legen deze machten opkomen wil zeggen: 
zijn kop wagen, zetels op het spel zetten, 
.nnhang en populairiteit verliezen. Deze ge
volgen willen zij keeren. Dit is mogelijk, alléén 
op voorwaarde dat men de bolsjewistische 
taktiek volgt.

legen de geallieerden, tegen de contra- 
ievolutie, de wereldrevolutie.

Maar dit w j||en de Longuets-Alacdonald- 
Koltliek typen niet.

De tamme heeren roepen in angst thans 
ui . handen af van Rusland, handen af van 
mijn arbeidersbeweging, handen af van mijn 
Kamerzetel, want gaat Rusland er aan, dan 
gaan wij er ook aan. Ja. wij verstandige,

gematigde lieden zouden arders wel eens 
revolutionair moeten w< rden, dat past ons 
toch minder op onzen la  nijd. met on/en stand, 
onze ontwikkeling. Daarom, brave geallieeidi n 
heschcim ons en onze ai beide ri*be weging en 
houdt je handen thuis. Wees toch verstandig 
het kost zooveel geld uit de landskas, het 
steunen van Koltschak e. a. W ij heblen 
geen medelijden met de kleine politici, de 
spitsburgers. Want wij hopen eerlijk dat de 
historie deze overblijfselen van een corrupte 
politiek, van lafheid, eigenbaat en berekening 
spoedig zal laten verdwijnen.

Met standpunt van de leiders der 
Communistische Partij en de Derde 

Internationale, inzake 
den Volkerenbond.

liet is een veelvuldig op den voorgrond 
tredend verschijnsel van de in politieke par
tijen en vakverenigingen ge< rganiseeide ar
beiders, dat zij bijna nooit vermogen door te 
dringen tot de werkelijke politiek die hun 
leiding volgt, en doorg:ans alleen in liet oog 
houden de revolutionaire woori'en in volks
vergaderingen of parlement geuit. Zij zien 
slechts den ln:itenk:.nt der zaak en laten zich 
vangen door liet kt bral, zooa's vroeger het 
woord Socialisme en ieder die zich daarmede 
tooide den arbeiders de oogeii verblindde, 
moeten wij het thans weer'beleven dat dit 
ze KIe met het woord commim sme gebeurd; 
want de piopaganda zoo«.Is d e tegenwoordig 
wordt gevoerd, moet er wel toe leiden dal 
ook het communisme hier in Nederland, slechts 
een woord z< nder inhoiid wordt. Wie toch 
de politiek der communisten volgt, zal aan
stonds nu eten toegeven dat volkon.cn in 
strijd wordt g eh an d e ld , en daar komt het 
toch o;> aan, met de z< o schoont* wo rden 
in vergaderingen eii cour; nt gei it. Want • I 
a! heeft „De Tiibune’ nu nog zooveel tele
grammen i.it Rusland, wij 'aten ons daardoor 
niet Verbünden e*n houden slechts de lijnen 
'angs welke zij h«(.r politiek ontwikkeld in 
l et oog.

i!e; inneren wij er aan dat Troe'stra in 1905 
een rede hield naar ; anlciding van de Russi
sche revolutie en dat ondanks de door Troel- 
stra gesprc ken vvooie.'eii. waar niets op aan 
te m-.rken viel, in dat zelfde jaar, e'e lieele 
partij door hem aan de liberalen weid o ver
gde yciei? Nog eens, men houeie slechts de 
portiek in het oog, het andere is maar bijzaak, 
al kan liet ook niet gemist w< rden.
 ̂ Om onze lezers te laten zien dat de politiek 

der communistische p; rtij in onvjrzo.nlijkeii 
tegenstelling staat met die der Bolsjewiki, laten 
u ‘j hier twee citaten volden. Het eene is uit 
eie stellingen over de ,.V< Ikerenbond" aange
nomen c»p het congres ter Communistische 
Internationale, gehouden te Moskou van 2—6 
Maart 1918. Het andere is uit een rede ge
houden in de I weede Kamer door de afge
vaardigde tier Coinm. Partij, Dr. v. Ravesteijn.

„Gezien deze, binnen de Entente zelf tot 
uiting gekomen onverzoenlijke tegenstellingen 
zal de „Volkerenbond“ < k v\ nneer zij 
op papier tot stand komt — s le ch ts  (wij 
spatieeren) de rol van een heilige allianceder 
kapitalsten ter onderdrukking van de prole
tarische revolutie te spelen krijgen. De p ro 
paganda vóó r den ,Vo lkerenbond”  
is het beste middel het revolutionaire bewust
zijn van eie arbeidersklasse te verwaïren.

Inplaats van de leuze eener Internationale 
.au revolutionaire arb.rdersrepubliektn. wordt 
de leuze van een internationale vereeniging 
van schijndemocratie, welke door een samen
gaan van het proletariaat met de burgerlijke 
klassen tot stand zal komen, gesteld.

De Volkerenbond is een bedriegelijke leuze, 
waarmede de socialistische verraders in op

dracht van het internationale kapi'aal de 
krachten van het proletaiiaat verdeden en de
in perialistische contra-revoli tie stem en.

De revolutionaire proletariërs in al e landen 
van de wereld moeten tegen de idéé (wij 
spat.) van Willson’s „Volkerenbond” een on- 
verzoenlijken strijd voeren en zij moeten hun 
stem vei heffen tegen het toetreden van eie ze 
bond, van roof, uitbuiting en imperialistische 
contra-revolutie” .

Hier volgt het in de I weede Kamer ge
sprokene van Dr. van Ravesteijn.

„De publieke opinie ten onzent inzonderheid 
de groote pers heeft anderszins niets anders 
gedaan dan het denkbeeld, het ideaal van den 
vofkerenbond, dat voor de niet reactionaire 
elementen in Engeland en Frankrijk hoe langer 
hoe meer op den voorgrond kwam, te deni- 
g ree ren, of althans er minachtend de schouders 
voor op te halen. Ik bedoel de z.g. Societé 
des Nations, League of Nations.

De Volkerenbond zal volgens onze meening 
twee dingen kunnen worden. Hij zal kunnen 
vvoiden een reactionair instri ment in de 
handen van de groot kapitalistische kringen, 
ot hij zal kunnen worden een instituut, waar
door werkelijk de volken in hun geheel meer 
invloed krijgen op de verhoudingen en waar
door de VoJkeieiibonei zal kunnen worden een 
drijfkracht naar een betere en aneleie maat- 
>chc*ppij. Maar dat zal geheel afhangen van 
de houding welke de volken in de verschil
lende landen ten aanzien van dien Volkeren
bond aannemen, m.a.w. of de revoluties inde 
verschillende groote landen en wij willen dus 
hopen ook in de kleine landen, de overhand 
nemen ja dan neen. Dan zal i.it den Volkeren
bond onder invloed der arbeidersklasse groeien 
één bond, die werkelijk een bond is, van ver- 
b« neieii naties en niet een bond zal zijn van 
t nanciers ter onderdiukking der Vrijheid.”

De oppervlakkige lezer, de doorsnee arbeder 
d:e nu eenmaal geen gelegenheid heeft of 
neemt, om elk woord van het gelezene op de 
punt van zijn tong te proeven en slechts een 
algemeene indiuk van het gelezene in zich 
laat bezinken, zal toch direct, indien bij onbe
vooroordeeld is, bemerken dat beide citaten 
over het zelfde onderwerp, een andere geest 
ademen. Daar wij echter niet kunnen volstaan 
met hierop te wijzen, moeten wij deze citaten 
c.'itsch ontleden om te kunnen bewijzen dat 
de meening daarin weergegeven inderdaad tot 
een andere gedachten wereld behooren, een 
andere politiek tot grondslag hebben.

Allereerst moeten wij vaststellen dat het 
onjuist is dat de groote pers ten onzent de* 
idee va i 1 ri\olkerenbonddenigreert. Integendeel 
i.e bi r; erlijke pers hier te lande en in de 
gehee.e wereld mogen wij wel zeggen, huidigd 
even als van Ravesteijn de idee van den 
Volkerenbond. Zij heeft echter uit kapitalis
tische overwegingen kritek op dezen Volkeren
bond, ■ dat is de waarheid die ieder kan 
controleeren e:i die ook heel logisch is. Van 
R. is van meening dat de Volkerenbond zal 
kunnen worden een drijfkracht naar een betere 
en andere maatschappij. De Derde Intematic - 
nale is van meening, dat de Volkerenbond 
s echis de :o! van een „heilige allit.nce der 
kapitalisten tot onderdrukking der pr< letarische 
revolutie” zal kunnen vervullen. Een niet 
gering verschil over een zelfde zaak.

Hier is dan ook volgens de Derde Interna
tionale een onverzoenlijke tegenstelling aan
wezig, want zij zegt. dat tegen de idéé van 
den Volkerenbond, tegen het denkbeeld, tegen 
de leuze, (z;e het cita. t) door de proletariërs 
a lle r landen een onverzoen lijke  strijd 
moet worden gev< erd. Ieder ziet hie: boven 
e.at ju st het tegendeel wordt gedaan.

Van  ̂Ravesteijn verdedigde de ieice, tegen 
de zoogenaamde aanranders daarvan, in casu 
de burgerlijke peis.

Het heet i a i  vertier dat het va n de houding 
der volken en de levdi.ties in de greote

landen za! tf tangen of deze „Volkerenbond” 
werkelijk een d» ijfkracht zal worden naar een 
andere een betere maatschappij.

Wat er van die revoluties terecht komt 
indien haar ideaal voorloopig niet verder reikt 
als de Volkerenbond, kan ieder ligt begrijpen. 
Van den strijd der arbeidersklasse die zich 
thans meer en meer op het gebied der buiten- 
la ruls ehe politiek voltrekt, komt dan evenveel 
terecht als van de stiijd der S.D.A P. op het 
gebied van de binnenlandsche politiek in een 
vorige periode van den klassenstrijd. De 
grondslag was toen het liberalisme. Bij de 
leiders der Com:n. Partij is eie grondslag, 
het Soc. imper'alisme, dat is de Vo’kjrenbond.’

Theo.

O n d e rs c h r if t  van  de re d a c t ie . Het 
stuk van den schrijver heeft eenige aanvulling 
noodig. Dit jaar sprak v. Ravesteijn volgens 
„De Tribune.”

..Hoe staat het nu met dien Volkerenbond? 
Wij hebben dit debat gevoerd o n d er de 
n o o d 1 o 11  i g e c o ï n c i d e n t i e, dat de Ame- 
rikaansche senaat bij het viedescontract heeft 
aangenomen de reserves, welke de- r het kapi
talistisch blad bij uitnemendheid « De Nier.we 
Courant” terecht doodende reserves zin ee- 
noemd.

De Volkenbond is in het hart gdi offen, 
doodelijk gewond. De cynische kapit.dLlen, 
die heerschen in den Senaat der Vereenigde 
Staten, wier doodelijke menschenvijandi. heid 
niet geëvenaard worden, hebben het wicht 
geworgd V(')ór het het daglicht had aanschouwd.

De kringen, die verder kijken dan hun nei s 
lang is, hebben er een diepen indruk. van ge
kregen, o.a. in Engeland. Spr. wijst op Sir 
Robert Cecil en de „Times” , die getuigenis 
afleggen van den ernst van den toestand 
hierdoor geschapen voor de bezittende klassen 
en Regeeringen. Door dat optreden van den 
Senaat der Vereenigde Staten is elke grondslag 
tot een reorganisatie op de basis dezer maat
schappij verdwenen.

Het beste propagandamiddel dat sinds eenige 
jaren hen bezield heeft om de volken te ver
vullen met de hoop op een nieuwe wereld, 
die niet zou zijn van socialistische aard, is 
vernietigd. Dat zien de kapitalistische verte
genwoordigers zeer goed.”

De «noodlottige coïncidentie“ van het debat 
van R. en zooals Schaper zei, de sabotage 
van den Volkenbond is wel heel treurig.

Alleen gelooven wij niet aan de sabotage 
van den Volkenbond. Hij komt toch tot stand, 
zei het ook met meer oponthoud. De Senaat 
van Amerika maakt reeds aanstalten dcor 
compromissen te doen, wat het doen moet, 
compleet deel te nemen aan den Volkenbond. 
Maar ook zonder den Senaat komt den bond 
der overwinnaars. Dit tot troost en opbeuring 
van v. Ravesteijn.

Neen deze «noodlottige coïncidentie > oftewel 
samengaan, zal de geassocieerden geen haar 
krommen, ook al blijft de Unie tot na de 
Presidentsverkiezing afzijdig. O, dat v. R. 
toch tot zoolang geduld moge hebben. Neen, 
het «noodlottige - zal ons wel bespaard blijven, 
anders behelpen wc ons maar met een Vol
kenbond van Italië. Frankrijk, Engeland ende 
staatjes die deja landen hebhen in het leven 
geroepen tijdens den oorlog, plus de Neutralen.

De grondslag voor een reorganisite op de 
basis dezer maatschappij, blijft toch.

Overigens begrijpen we den zielstoestand 
van v. R. wel een beetje. Gedurende den 
oorlog — zie bovenstaand artikel — was hij 
voor den Volkenbond. Dit blijkt ook nog uit 
hetgeen hier volgt uit «De Tribune * van 2 
April 1918.

,,De werkeijke meening van «De Tribune* 
en de partij ten opzichte van het punt in 
kwestie is natuurlijk deze, dat, indien de Al
gemeene revolutie den wereldoorlog nog niet 
vermag af te lossen op elk wrllekeurig oogen-

blik. de terugdringing van het Duitsche impe
rialisme, tijdens, d e v e r  w e ze n 1 ij k i n g van 
de d o e I ei nden v a n W  i I so n c.s. na den 
oor'og, betere kan e i biedt voor de rev. ont
wikkeling in a l le  landen, aan eie overwin
ning van de Middellijken.

Ook thans treurt v. R. nog steeds over de 
verre geliefde. De verwezenlijking van de 
doelenden van Wiison c.s. na den oorlog, is 
dichter bij dan v. R. denkt. Overigens blijkt 
uit de rede van v. R. bij de oorlogsbegroo- 
ting niet dat hij den Volkenbond als gehee l 
verwerpt. Wel sprak hij zich uit tegen de 
aansluiting van Nederland — als wij tenmin
ste goed begrepen hebben — bij den Volke
renbond.

Dit is in het geheel niet voldoende. W ij 
herinneren er in dit verband aan, dat ver
scheiden leden van de Zwitschersche aibei- 
derspartij in het pa. I ment ook tegen de aan- 
siuiting hebben gestemd, toen onlangs de 
Zwitsersche Kamer besloot tot toetreding hij 
den Volkenbond.

I och zijn deze heeren volstrekt niet revo
lutionair in den zin van Lenin en Gorter. Ook 
zij. de Zwitsersche tegen*, temmer s, bestrijden 
niet het imperialisme der geallieerden uit een 
oogpunt der wereldrevolutie, evenmin als het 
verd.ag van Versailles, dat van R. aanvaardt.

(eekenen van verval.
De houding door sommige leidende perso

nen van de zoogenaamde revolutionaire 
ai beider sbewegng bij enkele belang: ijke zaken 
aangenomen, eiseht onzerzijds een ernstre 
bespreking. W ij bedoelen:

a. De samenwerking ti.sschen het N.A.S. 
en  ̂ het N.V.V,, waai toe op liet onlangs ge
luiden congies tot bestrijding van de duuite 
door de leiding dier organisaties besloten is, 
eer.e samenwerking tot stand gekomen op een 
volkomen revisionistisch program.

b. De motie door van Ravesteijn in het 
parlement ingeciend, tot nationalisatie van het 
grondbezit.

c. De motie Wijnkoop in den Ainster- 
damsche Gemeenteraad inzake steun aan 
Weenen.

Deze di ie pi.riten wenschen wij in één 
aitikel te bespreken, omdat o.i. de houding 
door de verschillende „revolutionaire”  leiders 
hierbij aangenomen in wezen het resultaat is 
van dezelfde oorzaken. Sinds den „vrede van 
Versailles en de inzinking van de Duitsche 
revolutie is in de revolut onaire arbeidersbe- 
weging hier te lande een duidelijk waarneem
bare verslapp'ng ingetreden.

Gedurende den oorlog is er ontegenzeggelijk 
eenige beweging bij de Nederlandsche arbeiders 
merkbaar geweest, al nu et men de beteekenis 
hiervan niet overschatten. De leidende organen 
van de „revolutionaire” <* ri)eidersbeweg ne', 
zoowel van de politieke, zooals die in hoofd
zaak vertegenwoordigd wordt door de C.P.. 
als van de vakbeweging, vertegenwoordigd 
N.A.S. zijn er niet in geslaagd van deze min 
of meer spontane en incidenteele beweging te 
maken een werkelijk doelbewuste en duur
zame revolutionaire beweging.

In Nederland hebben de politici van de C.P. 
ondanks alle woordenpraal van de propagan
disten dier partij in wezen een politiek gevoerd 
die gelijk is aan de door de marxisten steeds 
en zoo heftig bestreden opportunistische en in 
den grond verder felijken theorie van Bernstein 
„het einddoel is niets, de beweging is alles” . 
De propagandisten van de C.P., die zoolang 
„predikers in de woestijn”  waren, wilden 
eindelijk het middelpunt worden van eene 
beweging, ook al moesten zij ter bereiking 
van dit doel een slechte taktiek voigen. In 
plaats van de moeilijke maar eenig juiste 
taktiek, de massa’s op te voeren tot revoluti
onair inzicht en strijd, volgden zij een andere

de gemakkelijke en schijnbaar meer tot resul
taten leidende, die van af te dalen tot het 
geestelijk en politiek lage peil van de Neder
landsche aibeiders. De gemiddelde Nederland- 
sche arbeider was anti-Duitsch, dit was b.v. 
ook het geval bij groote groepen syndc*lis- 
tische arbeiders.

Hiernaar richtte zich de propaganda van de 
C.P. Ook het N.A.S. heeft van den oorlogs
toestand gebruik gemaakt, het heeft door een 
oppervlakkige propaganda, tegen de „modernen” 
gericht, een groot aantal letlen gewonnen. 
Maai- hoewel het naar buiten een soort paraoe- 
politiek voerde, werd het onvervalschte vak- 
vereenigingsreformisme sterker in het N.A.S 
Een bekrompen leiderskliekje beheerschte de 
gansche taktiek van dit vakverbond.

Het werd een beweging van „revolutionaire“ 
woordenpraal naar buiten, van reformisme in 
de werkelijkheid. De leiding van de C. P. 
heeft ook dit niet ingezien of willen inzien. Zij
lueld het N. A. S. steeds de hand boven het
hoofd, prees het als «revolutionaire vakbe
weging» en liet de partij zelfs een motie aan
nemen, waarin zij haar voorkeur voor het
N. A. S. uitsprak. Reeds toen wezen wij her
haaldelijk op de reformistische en sociaal- 
imperialistische neigingen van het N A S 
De leiders van de C. P. deden hier wat ïe 
m de bmtenlandsche politiek ook deden. Zij 
pasten zich aan het achterlijke N. A. S. aan 
Deze beginselloosheid heeft zich nu gewroken.
I et N. A. S. heeft het masker atgeworpenen 
gaat met de modernen samen in den strijd 
tegen de duurte onder de bekende leirzen van 
«socialisatie van alle daarvoor geschikte be- 
diijven en wettig erkende medezeggingscbap 
van de vakverenigingen in de officieele orga
nen, belast met het onderzoek en de bestraf
fing der woeker praktijken, zooals het in de 
motie, aangenomen op dit c mgres, heet.

Het N. A. S. heeft bij deze kwestie getoond 
geen inzicht in de werkelijke ontwikkeling van 
het kapitalisme te hebben. Immers dn thans 
heerschende diiurte is een gevolg hiervan, dat 
het de kapitalistische maatschappij ónmogelijk 
geworden is, in de behoeften der groote volks
massa’s te voorzien. De duurte is dus niet 
van voorbijgaanden aard, maar is een nood
zakelijk gevolg van liet voortbestaan der 
kapitalistische maatschappij. De strijd tegen 
de duurte moet dus zijn een directe strijd 
tegen de kapitalistische maatschappij.

Iedere agitatie, die dezen strijd tegen het 
kapitalisme niet vooropstelt, is een poging om 
de* arbeidersmassa’s van den werkelijken strijd 
af te houcien. Dit contra-revolutionairkarakter 
heeft dan ook de agitatie van deze beicic 
vakcentrales. Dit blijkt niet alleen uit de 
middelen, die zij aanbevelen ter bestrijding 
van de duurte, maar vooral ook uit de toe
lichting tot de aangenomen motie.

Zooals wij reeds uit de motie geciteerd 
heb ben ̂ zijn deze middelen in hooldzaak 
socialisatie en medezeggngschap der vak
verenigingen. In onze bespreking van de 
artikelen van Dr. van der Waerden hebben 
wij uitvoerig aangetoond, dat de socialisatie 
is een contra-revolutionaire eisch, die de 
arbeiders afhoudt van den strijd om de ver
overing van den macht. Eerst wanneer het 
proletariaat dr politieke macht veroverd heeft, 
wanneer het de heerschende klasse geworden 
is, kan het de productie volledig reorganiseerer 
W ij wijzen er. nog op, dat dit is de meening 
van alle werkelijk revolutionairen, internatio- 
nael! Het N.A.S. stelt z:ch op het standpunt 
van de bevordering der productie binnen het 
•aam van het kapitalisme. Het aanvaard de 
medezcggingschap der vakvereenigirgen.

„Het Volk” zegt dan ook terecht, dat het 
N.A.S. zich op het standpunt van de maat
schappelijke „opbouw”  stelt. Het constateert, 
dat Lansink en Stenhuis beiden willen dé 
politiek van de werkelijkheid” . „Zij zoeken 
elkaar, zij reiken elkander de hand.”



\r M )! m™ * n' ^at ^eze tf»elicliting van „liet 
Volk volkomen juist de werkelijkheid weer- 
geelt. Inderdaad is er geen verschil meer 
tusschen dc leidaig van het N.V.V en die 
van het N.A.S. ')

Verder heeft op dit congres Lansink Ir. 
open/ijk verklaard, dat liij tegen het Raden
systeem is, welks werking hij niet voldoende
'v i , ,ncn» Kts wat wij van dezen man 

e blijkbaar niet verder ziet dan de toren 
van zijn geboortedorp, ergens in Twente, 
gaarne aannemen. liet is opmerkelijk hoe 
groote invloed menyci.cn afkomstig uit de 
mte!JectueeI-achter.ijksIe dcelcn van het land 
nebben op de Nederlandsche aibeideii klasse 

Wij aarzelen niet, het door het N A S  ge
kozen standpunt: medezeggingschap van de 
vakvcrcemgingcn in de belangiijke econoni sclie 
kwesties verwerpelijk te noemen, Het is dc 
„oplossing” , die wordt aangegeven door alle 
leactionaiie arbeidersleideis m l>innen- en bui
tenland. liet is de verankeiing van de aibci- 
i Iers beweging m de kapitalistische wetgeving. 
>c ai beidwsbeweging, die zich op deze wijze 
Aal - vastleggen“ , vervult daarmedj de zeilde

tic, die de waakhond voor zijn meester 
vei vu t en de „mcdczegfcingsschap vaii die 
arbeidersbeweging is dezelfde als van dén 
waakhond, hij mag blaffen als er gevaar 
ci.cigt. I et is liet aanvaarden van de verant- 
vvj.o-delijkheiil binnen liet raam van het kapi
talisme, liet is de methode van het ministep- 
ahsme, overgebracht naar de economische 
oiganisatie van de kapitalistiscik.* maatschappij. 
IV  at helders, de dit systeem aanvaaiden, ont
nemen zich darmede zelf de viijlieid van 
>-- uegmg, liehen hun zelfstandigheid op, sclia- 

kelen zich zeit als revolutionäre krachten uit 
worden, zooals de heer v. d. Waerden zegt,’ 
„elementen, die in de wenteling het vaste ver
tegenwoordigen.”

Met is opmerkelijk, (fat de N.A.S.Ieidim;, 
me gedurende den oorlog zoo flink heeft 
helpen schelden op de „Scheieemann-ber.de” 
thans dezelfde taktiek aanvaardt als de Duit
sche regeering Ebert-Noskc, de tegenwoordige 
huurlingen van liet Entente-kapitaal.

De hbert-Noske regeering uil eveneens de 
medezeggmgschap van de vakorganisaties, en 
ver/et zich tegen liet Radensysteem. Dit is 
juist één van de groote geschilpunten tusschen 
de revolutionairen en de meeiderheidssocialistcii 
m Duitschland.

jlct karakter van dit congres wordt, uiecr.en 
wij, ten duidelijksten gedcmonstreeid door de 
woorden van Stenhuis, dat de proletarische 
dictatuur „de grootste ramp voor de arbeiders 
is. «omdat /ij is de dictatuur van onafgewe: kte 
studenten en decadente bourgeois.

Hiertegen protesteerde Lansink niet. maar 
hij beaamden deze opvatting, door te beweren 
cat liet radensysteem is „de dictatuur van 
enkele politieke kopstukken.” Het is tecker.end 
voor de geestelijke saamhoorigiieid van deze 
beide revisionisten, dat zij het over deze zaak 
'oo volkomen met elkaar eens waren. Maar 
het is toch wel een ongehoorde brutaliteit van 
kopstukken uit de vakbeweging als deze

Lansink en Stenhuis zegt dat indien in Neder
land een toestand greeide als in 1918 in 
Duitschland, men hen niet zal behoeven aan 
te sporen, om de leiding der samenleving in 
handen te nemen, dan zullen zij het uit zich 
zeif doen.” Dit belooft ons dus een herhaling 
van liet sociaal-patriottisch regiem in Duitsch
land. Ook in dit land zullen de reformistische 
kopstukken» de leiding van een e\entueeie 

[evolutie op zich nemen, om deze revolutie 
in het moeras te voeren.

Lr zal nu in de Tribunu» misschien wel 
cenig geschreeuw opgaan tegen deze openlijke 
reformistische vei klaring van het N.A.S., maar 
wij moeten er op wijzen, dat de verdedigers 
van de C.P. tot zulk een critick niet het recht 
hel bui. lm me is zij zelf zijn het geweest, die 
ondanks dat ieder, die iets dieper kiek. die 
door de franje van revc h.ti< naire wc crdreclane 
heen de weikelijkficid zag, wist dat de N.A.S. 
leiding geen revoluties ire taktrek wi!de, w?n- 
voor deze leiding dan ( ok het inzicht in de 
kapitalistische < ntwikkeiing ( ntbrak, stetes 
het N.A.S. veidedigeeii, zeif een taktiek van 
eiitieklc.es san.ei:g;t n met het N.A.S. wilden 
en die om dit samerga; n hun geheele piopa- 
gaida bedciven le llen . Zij hëLPeii zieh 
schi.idig gen a* kt a< n de veiec c/dir.g ven t!e 
weikelijkheni lelieleicc i.et we/en \;n het 
N.A.S. De vruchten hiervan ki i.ncn de n.( < i 
plateis van de Ik i.ding v; n \\ iji.kc < p c.s. nu 
plukken. Hui ge:;; is ;;n  eritiek, Jn.n laks e h 
geloot, dat ais er maar een beweging h u t  
de (ntwikkeiing van e;e vei hoi e.ingen de 
„vanzelf’ wel in de ievUu;i( naiie iichtir.g zal 
leiden, hebben er tc e bi’gedr;pen, dat het 
N.A.S. ni. ojenlijk liet icioiuisire v< !e,t.* *

Doch niet aüeen li inm  mist ..de T:ibine” 
het re<ht t< t eritiek op het N.A.S.. <<k de 
taktiek v: n eie Kan.eifiaetie van de C.P'. gaat 
in eie lichting va:i het reformisme. Wrnt u ;t 
is de n:< tic van v. Ravesteijn tot nationalisatie 
V‘ 11 den grond als middel te‘L,en c’e dia ;te

■ I . ,. .... .Viv-i-c
Stenhuis die den geileden oorlog met cen 

pecadente bourguiisie hebben s^ncn-c wer kt 
«hu deze belccdiKiiit; tegen d.' liekllu'ft'"o R i's 
sische communisten te duiven uiten En  beter 
kon liet reformistisch karakter van liet N  A S  
niet |gedemonstreerd worden dr.n door lietteit 
i het sanienwerkt met kerels die zulke taal 

spreken, liet belooft .km ook wat als 
"  et Volk van deze nieuwe eenheid tusschen

') „Het Volk" ziet hier beter de werkelijk
heid dan de vertegenwoordiger eer C.P. iu 
, i' rtiiisterdanischeraad, Roodveldt, flie in 

uezen raad verklaarde, dat hij het samengaan 
van N.A.S. en N.V.V. „volstrekt geen histo- 
nseh moment achte, maar een doodgewoc n 
samengaan voor een enkele zaak. zooals zoo 
vaak voorkomt.”

• n ( ' : • !1 dezel de rt oimistriel.e t, kt i k d:e
het N.A.S. en I.et N.V.V. vooistaac?

....../■ !i natie lis*tie  .: den l i< nd
i u ie voh t onaiie eisch en social'satie van de 
ii.cuisine een contra-rc\c lut onaire zijn? 

W .ann i pic beeide zij „opmeiker” van 
!*ili.ne ons wijs te maken, dat het 

éci.e g( ee.e ievolutie ra.ie taktiek is en het 
«'linieie slechte contra-:evo!utionaiie ?

\anwaar die sofisterij, die jezuitische tekst- 
I.itlei ie ij in „de Tiibur.e?

l-eii partij, die een opp< itur.istisehe taktiek 
\ «•< isti.at, uk et komen t(!t bedrog om haar 
takt:ek te vereleeJigen.

liet a iikel van gem emde «'opmerkei» in 
e1 1 r.hune v. n 2S Oc'.ober j.l., waarin hij 

deze dubbelslachtige politiek veided gt, consta- 
teerd l.ij, dat de duurte is „liet noodzakelijke 
resultaat van de moderne economische ont
wikkeling van het kapitalisme” en es \erder 
dat nationalisatie van het gr» ndbezit „onder 
hei kapitalistisch stelsel zeer wel mogeiijk is".

De opvatting, dat de dutrle resultaat is van 
oe tegenwoordige faze van eie ccoman sche 
ontwikkeling is volkomen juist.

Daarom echter zal nationalisatie van den 
grond aan deze duurte niets veranderen, 
zoolang het kapitalisme blijft bestaan. Wij 
zien het aan het voorbeeld van Ri sland.daar 
kan zelfs eie proletarische dictatuur, in het 
nauw gebracht door den gieep van het En
tente kapitaal, de kwestie van de levensmid- 
elelenschaaischte. niet op bevredigende wijze 
oplossen. Dit zal dus in Nederland, waar het 
kapitaal nog oppermachtig heerscht, zoo opper
machtig, dat zelfs z .j*. < revolutionairen» niet 
meer vertrouwen op de zelfstandige klassen- 
m. cht van het proletaraat, natuurlijk nog 
steiker zijn dan in Rusland.

De nat oiia isatie van het grondbezit tast de 
kapitalistische macht in den Staat niet aan. 
Het is in werkelijkheid nie s anders dan het

standpunt van v. d. Waerden, overgebiacht 
<p agrarisch gebied. Iedeie reerganisatie v; n 
de* productie binnen het raam van de kapita- 
l.stsef.e maatsehapdij is een versletking van 
de kapitalistische Staat, een versterking, waar- 
\< ii een vooruitziende bourgeoisie gebruik zou 
maken, zoodra dit voor haar noodzakelijk zou 
worden, d.w.z. z( odra de arbeiders weikelijk 
Cie politieke macht aan de uouigeoisie dreigen 
te ontnemen.

De p» litieke verhoudingen zijn de uitdruk
king van de klasscverhoi.dingen, een groep, 
die de reorganisatie van de p< dictie voorop
stelt. ei kent daarmede, dat zij het vertrouwen 
in den zelfstarepgen stiijd van het proletariaat 
heeft verloien. Ht e volkomen wij gelijk hebben, 
dat ce motie v. R. hetzelfde inhoudt als de 
sociaIisatie-p!anr.en van v. d. Waarden blijkt 
( a. ook uit datgene wat «Opmerker» in het 
zelfde artikel op merkt, n.l. dat tot „de land- 
Icuw  in den ruimstcn zin van het woord” 
C(k Ie hor ren „de productietakkc n, die de 
industrie voorzien van grondstoffen, zooals: 
stee uk» Ie ll, ij.Meits enz.“

V. d. W. baseert zijn socialis.atiep!cr.r.en op 
Int telt, dat de productiviteit van den arbeid 
veihc ( gd nu et w oiden.’ «Opmerkei» zegt dat 
de | i (.di.ktie fkracht ” (het fraaie woord is van 
Opmeikcr) van den landbouw verin ogd mc et 
w ei cie u. Wij stellen dus vast, dat decommu- 
nistisele kameifiactie dezelfde taktiek wil als 
het reformistische N.A.S.

I eekenend v( or deze taktiek is, dat deze 
politici veor hun standpunt niet openlijk uit- 
kon en-; zij willen van twee wallen eten.

Zooals in de buitenlandsche politiek de 
mmiinistische paitij het vei trouwen in de 

zelfstandige klassemacht van liet proletariaat 
heeft opgegeven, en zij vertrouwde op eie 
o\ei winning van een der imperialistische groe- 
| e,|!, zoo is het ook in eie binnenlandsche 
politiek ; Niet de vemvering van de politieke 
macht van het proletariaat zal de duurte op- 
heilen, maar «de verhooging van de produk- 
tiefkrachten» in den landbouw!

Het derde geval, dat wij willen bespreken, 
omdat ook daaibij het onwaarachtige karakter 
van de politiek der C. P. leiding zoo onver- 
huld in het daglicht treedt, is het voorste! 
\\ ijnkoop in den Gemeenteraad om honderd- 
l J i zer)i ^nJden voor Weenen af te staan. In 
IV  Iribunè» werd echter het voorstel van 

de vijf vakcentrales om voor Weenen een dag 
extra te werken een eontra-revolutionair plan 
gein tmd. hi het nummer van 17 December 
/L.̂ t \an der P., elat de arbeiders d< or dit 
midce! tce te passen, toegeven, dat alleen 
intensieve arbeid de aibeiders en de gansche 
meiu chheid uit het moeras zal kunnen helpen. 

\V jj ondeischrijven deze opmerking van 
d. P. volkomen en willen er nog aan toe

voegen. dat naar 0117*» meeriiv.r . cj... n
. . .  M e i n

aan weenen door de aibeiders niets anders is 
dan arbeiders-philantrop'e. Geen plrilantropie 
kan het hongerende Weensehe proletariaat 
i'.elpen uit den nood, waarin een misdadig 
regiem van imperialisten en van aan het 
hntente kapitaal onderworpen sociaal-patriotten 
het gestort hebl en. maar de strijd van de 
Oosten, ijksche aibeiders te.eeji het regiem van 
de* fintenteknechtin, die ihans in Oostenrijk 
mogen regeeien. Vooral echter de strijd van 
het proletariaat van de West-Europeesche 
ander1 tegen den misdadigen b!okkade-oor!og 
kan Oostem ijk bewaren voor den dieigenden 
hongerdood.

De inzinking van de Duitsche revolutie, 
het gemis aan stiijdiust, aan irzicht en aan 
levolutionairen wil van hef proletariaat in de 
tnte-nte.anden en ock in de neutrale landen 
us het waardoor de Ententeheerschers hun 
moordoadig cordon des doods no^ steeds 
kinnen handhaven, waaiefoor miüoenenpro’e- 
tanërs en hur.ne kinderen aan den hongerdood 
worden prijsgegeven. (Slot volgt.)
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De lersche kwestie en de revolutie 
in Engeland en de overige wereld.

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 
plaats gehad. Deze helden zijn echter niet ge
storven zonder sporen achter te laten in de 
geschiedenis van hun land. En al stierven zij 
met voor onze idealen, toch heeft dit niet ver- 
hiiuleid dat b.v. in de 19e eeuw onze mannen 
Marx en Engels, met diepe belangstelling deze 
worsteling der Ieren hebben gade gesl gen. Zij 
waren daarbij niet alleen toeschouwers maar 
gaven zelfs steun aan den stiijd der leren.

De zelfstandigheid der lersche natie* was 
voo! Marx en Engels in de eerste plaats een 
wapen gericht tegen de Engelsche heerschende 
klasse. Verzwakking van Engeland door af
scheiding van Ierland, dat was hun parool. De 
^esc.i’edenis van den wereldoorlog die schijn
baar is geëindigd met de vrede van Versailles, 
een oorlog die Engeland zeer heeft versterkt, 
maakt het thans meer dan ooit noodig Enge- 
land te verzwakken in het belang van het 
tingel sche en van het heele wereld proletariaat.

e werkelijke belangen der w'ereld zijn ten 
zeeiste gemoeid met de lersche kwestie, met 
üe absolute* zelfstandigheid van den boer en 
pcichter in Ierland. De oonstitueering der iersche 
natie, kan de volken in Britsch Indië aanlei
ding geven — en dat zijn er meer als 300 
millioen — om het juk van Eugeland af te 
schudden.

De gevolgen voor de wereld Van het pro- 
c.ameeren der lersche republiek kan men niet 
te noog aanslaan, mits de nationale zelfstan- 
uisriieid met de wapens in de hand wordt ver
overd op Engeland. De guerilla, de boycot

u •! °P en,,JkL'n opstand tegen het militair 
schrikbewind van Lo d French, het kan een 
voorbeeld worden voor alle volkeren die 
onder het juk staan van net Engelsche Impe
rialisme. Deze* strijd zal zwaar zijn, omdat 
leriand zeer gemakkelijk \\m alle ve.k.er met

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 ver- 
tegenwoordiging 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!!

*  *♦
liier is Rosa, hier danst zij! De belangen 

van het Britsche Imp.rium zijn in strijd met 
de belangen der lersche natie*. Ierland mag 
veel, maar nooit zelfstandig worden!

is het daarom verwonderlijk dat de Valera 
de leider van Sinn Fein, de lersche organi
satie der boeren en pachters in I.et politieke 
leven, onlangs in New' Vork, waar de Valera 
\erblijf houdt, heeft verklaard dat hij een over
winning der Centrale* mogendheden heeft ge- 
wenscht ? Revolutionair in proletarischen zin 
is Sinn Pein dus met. Anders wenscht men 
n et de overwinning van het eene* imperialisme 
over het andere. Een standpunt wat v. Rave
steijn en Wijnkoop ook innamen, die juist de 
overwinning van Engeland en Amerika hebben 
gewild. Zoo is dus de strijd van Smn Fein 
de voorlooper van den strijd der onderdrukte 
volken in het Britsche imperium en tevens van 
liet Lngelsche proletariaat tegen het imperia
lisme, voor de radenrepubliek in Engeland en 
Ierland. Slaagt Sinn Fein niet, dan zal de 
wereldrevolutie lei land vrij maken van de 
handen van het En ,relsche imperialisme, zonder 
het historische tusschenstation van de Snn 
Fein republiek.

* * *
Zoo men uit het voorgaande ziet, komen 

wij revolutionaire marxisten op, in bepaalde 
historische gevallen, v w  het zelfbeschikkings
recht der voikeren, voor de* nationale zelf
standigheid, zóó dit meebrengt verzwakking,
Ve rorokkeiing, afsplintering van het imperia- 
iisnie, in casu voor de verzwakking van het 
Britsche* imperium. Het is daarom’ niet van 
alle belang ontbloot om hier te oonstateeren 
dat de Engelsche Troelstra’s die luisteren naar 
den naam van Henderson, Macdonald etc., de 
handlangers van het Britsche imperialisme, 
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 op
zettelijk verdonkerem aand) 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 aan- 
oaciit 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 
„De Nieuwe 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

%


