
moet geheel op het peil van dit inzicht komen 
wat de massaactie betreft. Daardoor zal tevens 
aan de dictatuur van Ravesteijn c.s. een einde 
komen. Zelfstandigheid der massa is voor
waarde voor elke waarlijk communistische 
politiek.

Douwes Dekker.
Op den Jen Maart zal het 100 jaren geleden 

zijn dat Multatuli geboren is. Een naam die 
het meest wordt gekend door de strijdende 
Proletariers. Dit zal vreemd klinken aan den 
letterkundige, voor den burgerlijken historicus 
en voor den ouderwetschen Dageraadsman. 
Maar het strijdende proletariaat, speciaal zijn 
voorhoede, de communisten, hebben het meest 
reden om dien datum te gedenken. Want of
schoon Douwes Dekker een burgerlijk denker 
was, die tegen het socialisme stond met al zijn 
burgerlijke vooroordeelen, toch had hij als 
polemist tegen de bourgeoisie van ons land 
steeds een pijl op zijn boog, die het proleta
riaat ook heeft of moet hebben, dit is den 
pijl gericht tegen de koloniale politiek, de 
politiek vin de vroegere en de bourgeoisie 
van thans. I oen Indie door den feodalenroof 

het cultuurstelsel — werd leeggehaald, 
begreep Douwes Dekker zeer goed, dat ver
vanging van dit stelsel door vrijen arbeid, 
kortweg loonarbeid of particuliere exploitatie, 
inplaats van exploitatie door de regeering 
waarbij heel Indie werd beschouwd ais gou
vernement;; plantage, geen verlichting zou 
brengen aan den inlander. Douwes Dekker 
richtte zich steeds tegen de Indische politiek. 
Dit deed hij eir kon hij niet doen als wij thans 
doen of willen doen. Maar als burgerlijk 
denker was hij ongemeen scherp tegen de 
practijk en theorie der toen vigeerende kolo
niale politiek. Geen wonder. Als Ambtenaar 
in de Oost was hij bekend met de praktijk 
van die politiek. Als groot mensch, als men- 
schelijk mensch kwam hij in verzet daartegen. 
Dit heeft hem zijn ambt gekost. Van toen af 
bleef hij een zwerver, een gedeclasseerde zoo 
men wil. En dit spreekt voor Douwes Dekker 
zoo, dat hij wist te strijden en te lijden voor 
een overtuiging. Dit is de stijl, de waarlijk 
groote stijl van Douwes Dekker, dat hij juist 
de bourgeoisie op het meest gevoelige punt 
steeds aanviel en toen verviel tot een armelijk 
avontuurlijk beslaan en toen bleef wat hij was, 
een arm letterkundige die met de heele wereld 
streed, voor zoover de heele wereld door hei 
Holland van toen werd gerepresenteerd.

Wij eeren niet op den eersten plaats den 
letterkundige, ofschoon ook wij dit hoogelijk 
waardeeren en naar waarde zouden kunnen 
schatten, ook niet den wijsgeer, maar den 
strijder tegen de politiek van conservatief en 
liberaal op koloniaal en ander gebied. Als wij 
thans Dekker liefde vol gedenken en ook hij 
een plaats inneemt in ons communistische hart, 
dan is dat omdat hij als burgerlijk denker 
tegen de burgerlijke politiek opkwam. Daan m 
is zijn naaui ook steeds op de lippen geweest 
van alle socialisten, want Multatuli was zoo, 
dat hij ook hei lijden van het proletariaat be
greep evenals van den Javaan. W ij brengen 
hier een hulde aan den groote strijder Multa-

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

De staking der Transportarbeiders
Op het oogenblik is een strijd aan den gang 

die gev( erd wordt tusschen het reeders-kapi- 
taal en de Transportarbeiders.

Deze strijd is da; rom van veel belang om
dat het reeders-kapitaal, de bezitters van de 
groote stoomvaartlijnen, van het heele over- 
zeesche verkeer, »en macht vormen die sterker 
is dan die van de industrie.

Oogenschijnlijk gaat het om kleine dingen. 
In werkelijkheid is het een machtstrijd. Want 
de transportarbeiders bijten liet spit af voor 
alle arbeiders met betrekking tot dtn loonstrijc. 
(iaat ueze staking verloren dan is de kansop 
vermeei deting van loon voor andere catagoriën 
voorloopig zeer gering, zoo niet geheel uitge
sloten. Ofschoon wij volstrekt niet geestdriftig 
zijn on.trent de rol van de vakvereenigingen 
ten opzichte van de revolutie, zijn wij toch 
van meening dat men steun moet verleenen 
aan dezen loonstrijd als een stukje van den 
klassenstrijd. De steun mag niet schriel zijn. 
maar er moet van harte en met vo lle  hand 
gegeven w orden. Steun en nog eens 
steun, dat moet het parool zijn. Want deze 
strijd is de strijd van alle arbeiders, de za; k 
van de transportaibeiders moet de zaak van 
het heele Nederlandsche proletaiiaat woider.

Als zoodanig kan de strijd opgevat als een 
politiek moment in de Xe lei landsche arbeiders- 
beweging. Het spreekt van zelf dat wij er 
alles op willen zetten om dezen strijd te 
winnen. Dus zijn wij voor solidaiiieiti-stakingen 
En dat niet op papiei alleen, ook niet bij 
wijze van motie of resolutie aileen, maar in 
werkelijkheid. Want van de kant der haven
baronnen zal alles ei op gezet worden om den 
strijd te doen mislukken, te saboteeren. De 
arbeiders moeten dus alles doen om dezen 
strijd te doen slagen.

*  **

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

wording der slaking. Wijders zingt men mee 
in het koor der burgerlijke pers, door te 
werken met het spook der geheime conferentie 
die hier in de hoofdstad heeft plaats gehad. 

Geen communistisch avontuur...
Deze vrees is geheel ongegrond. Want de 

onafhankelijk georganiseerden in het transport 
evenals de modernen, zijn heusch geen com
munisten. Deze arbeiders willen alleen de 
staking winnen. Het wil ons echter toeschijnt n 
dat de modernen, de leiding althans, van meet 
af, hebben willen aansturen op een vergelijk, 
naar bemiddeling streven. Daarom willen zij 
den strijd binnen de engst mogelijke perken 
houden. Uit dien hoofde werken zij met het 
spook der communistische conferentie, met het 
praatje van het avontuur.

Om hun eigen taktiek te maskeeren schrr- 
ven zij aan de onafhankelijk georganiseerden 
een strijdwijze toe, die evenmin door de 
laatsten wordt toegepast.

W ij voor ons meenen niet slecht geinfor- 
m.erd te zijn ais wij beweren, dat in de rijen 
der modern georganiseerde havenarbeiders 
evenveel gevoeld wordt voor de solidariteits- 
staking als in het andere kamp.

Want heusch, het proclameeren van een 
solidariteitsstaking — en dit zal wel zeer 
zuinig worden toegepast gezien den geestes
toestand der arbeiders — is een te gew'oon 
ding dat ver af is van een revolutionair-poli- 
tieke massastaking, dat de leiders der moder
nen dit niet zouden weten. Maar de heele 
massa van de, van alle georganiseerden, laten 
strijden, do geheele troepenmacht in te fcetten, 
dit wil Ster.huis niet. Veel beter zou een be
middeling zijn. Bijvoorbeeld als de regeering 
eens ingreep.

Anders kost de staking veel geld, veel 
moeite. Er komt misschien toch uitbreiding 
van. Zoo is wel de opinie van het gros der 
moderne kopstukken. Daarom remmen, lasteren, 
en de samenwerkende onafhankelijken zoover 
mogelijk van het contact met eigen modern 
georganiseerden afhouden.

Dit is een houding van den kant der mo
derne leiders die wij met scherp genoeg kunnen 
brandmerken.

Arbeiders, kameraden, stel daarom alles in 
het werk om deze staking door uw daadwer- 
kelijken steun te doen gelukken. Als één m. n 
tegen de kapitalisten in het haven- en tran:- 
portwezen.

Arbeiders steunt dit orgaan. Het gaat van 

arbeiders uit! De verlossing der arbeiders 

moet van hen zelven uitgaan. Zendt daarom 

uw steun aan de Administratie, want voor f 1.— 

per jaar kunnen wij U  dit blad niet leveren.
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De Volkenbond en de 
Communistische kamerfractie.
Het einde van den wereldoorlog tusschen 

de Cent ia le en de Geallieerde mogendheden, 
waarin de laatsten overwinnaar zijn gebleven, 
heelt in-de kapital stische wereld verandeiingen 
gebracht. Het voorden wereldoorlog bestaande 
evenwicht tusschen de groote mogendheden 
is opgeheven. Met den vrede van Versailles 
is een nieuwe fase in de ontwikkeling van het 
kapitalisme aangebroken. De volkenbond d. or 
de geallieerden gesticht, is de uitdrukking van 
de nieuwe machtsverhoudingen.

De wereldoorlog heeft de machthebbers in 
de entente-landen voor geweldige problemen 
gesteld. Het is de taak van deze machlli-bi ers 
om de door den wereldoorlog ontwrichte kapi
talistische wereld weer te herstellen; en om 
legelijkei tijd vorm te geven aan de nieuwe 
internationale-politiike weikelijklie d, de lieei- 
schappij van het Entente-k. pitaal.

De nieuwe internationale organisatie, die 
aan <«e heerschappij van de entente-nwehten 
vorm moet geven is de „Volkenbond” , het 
verbond van de kapjtalistische-staten.

Deze statenbond, in het politiek jargon van 
de entente-diplomatie aangeduid als „Volken
bond zal tot taak hebben de kapitalistische 
wereld te reorganiseeren in overeenstcainrne

, O

met de nieuwe mi iciit ^verhoudingen tusschen 
de statea, zij zal de werel llieersc .appij van 
de Entente moeten verdedigen. Dit is zijn taak 
ten aanzien van de machtsverhouel'iigen 
tusschen de k..pi:alistische staen. Zijn andeie 
niet minder voorname taak zal het zijn, de 
proletarische revolutie stuk te b eken, het 
kapitalisme weer zoo spoedig mogeüjk geheel 
te herstellen.

Hier,.lede hebben wij het algemeen kaï; kier 
van den volkenbond aangegeven. 1 e entente - 
machten als de leiders van dezen bond, treden 
dus op als de alieenheersc.'iers in de kapit. - 
'istisclie we.eld, <• Is worgers van eie pn letE- 
rische revolutie. De entente is thans de gioc te 
vijand van het revolutionäre p:oietarif.at. De 
gansche kapitalistische wereld wordt .an ha r 
ond-rgesohikt gemaak . In d.'t licht zLn wij 
dan ook eie ainsluithg van Nederk nd l:ij d n 
volkenbond. Deze . anslu iting helt alles wat 
aan zelfstandigheid aan de Nederlandul e- 
bot.rgeoisie no£; overgeb!e\en wasep! Neder
land is niermede een aan de entente onduge- 
sch kie Staat geworden.

Als wij de b.schou,vin0en lezen door de 
leden van de Revo utionaire kam.»fr*.c:'e<'
' -e. .\_dei unds aanslui mg bij den volken 
bo id genoaden, d.m mo teil wij Vds.ste l_-n 
üat door hen b tter we.n g is gezegd over ue 
öjteckenis v<n den vo'ku.b nd, voor den

internationalen strijd van het proletariaat in 
het algemeen en voor den strijd van de Neder 
landsclie arbeiders fn het bijzonder. Door hen 
is niet aangetoond dat de volkenbond is, de 
machtsconcentratie van de vijanden der prole- 
taiische revolutie, onder aanvoering van de 
entente. De entente is thans de machtigste en 
daardoor de gevaarlijkste vijand van het prole
tariaat. Deze waarheid is noch door van 
Ravesteijn noch door Wijnkoop in de kamer 
gezegd. Nog steeds houden deze twee leiders 
van de „communistische partij” , dit voor de 
arbeiders in liet halfdonker. Tijdens den wereld
oorlog hebben wij betoogd dat Duitschland 

„de dusterste macht van Midden-Europa” 
zooals v. Rivesteijn het Februari l.l. in de 
Tweede Kamer noemde — voor het proleta
riaat de gevaarlijkste vijand was. Deze ver
derfelijke meening werd door hen dagaan'dag 
aan de arbeiders verkondigd, de- historie heeft 
intussclien het ve keerde van deze opvatting 
aangetoond.

Nog steeds werkt deze verkeerde opvatting 
bij de leidende politici van de C. P. door, 
nog altijd is Duitschland «de- duisterste macht 
van M dden Eunpa” , de gevaai lijkste vijand 
van liet pioletariaat. De we. kelijke heteekems 
van den volkenbond kunnen zij niet vaststellen 
omdat zij elan moeten «zeggen wat is» na
m e.jl: d it  thans de einen e de s'ei I ' e 
vijand van het strijdende prole.trr.’ar.t 
ia. Zij dij m.'enen dat met de nederlaag v; n 
het Duitsche imperialisme, de taktii k v; n de 
leiders der C.P. ten goede zou veiandeien 
kunnen thans weer eens zien hoezeer y\\ zieh 
her.i hebben vergist, deze leiders draaien 
misschien vel, maar zij draaien steeds om 
zichzelf heen. Evenmin als zij gedurende den 
oor!og hebben ingezien dat voor het strij lende 
p oletariaat de beide elkaar bestrijdende impe- 
!ialistische groepen even gevaarlijk waren, 
evenmin zien zij nu in dat de entente thans, 
na de Duitsche nederlaag de ge/aarlijkste 
vijand van het strijdende proletaria; t is.

Het re/o<uti maire proletariaat heejt nu vooral 
de taak om de volkenbondplannen van eie 
Entent -bourgeoisie te ontmaskeren, in te zien 
dat ’lezj / >ikj ib >n I een aanslag is op de 
proletarische re/ol itie. Inplaats va i consequent 
en ievolutionär stjMing te nemen tegen de 
c > it a-.evoluiio i ai e p annen van de Entente- 
bo.irgeoisie, heeft de* woordvoerder van eie C.
P. ia h  Cuur verklaard dat hij alhoewel 
-<af Vijze.id » tegenover dit pact-im (overeen- 
Ko ii:>t) staande, dit niet is omdat hij „Gr èn 
voo r de geheele wereld èn voo r de 
cn voor ons land zulke vreeseJIjke 
ciiiigen van ve rd ach t.”  Dit is duidelijke 
t .al. I.idijn onzerzijds zulk een dwaze ver- 
.-.luring ooit wa.e af^legd om eén statenbond,

onder opperheerschappij van Duitschland— 
Oostenrijk, we zouden zeker voor pro-Duit- 
schers, contra revolutionairen, steunpilaren van 
de Hohenzollern uitgrmaakt zijn.

Voor dc geheele wereld en ons land ver
wachten wij wel degelijk „vreeselijke dingen”  
van den Volkenbond als onderdeel van het 
pactum», of liet pactum als uitvloeisel van 

den Volkenbond. Waarom v. R. cr dr?n ook 
«afwijzend » tegenover staat, mag Kolthek weten 
die ook tegen toetreding tot den Volkenbond 
stemde. Ofschoon ieder weet dat Kolthek 
Ententc-sociaal-patriol is, zonder revolutio
naire frasen,

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

Een politicus die zulk een verklaring aflegt 
kan het reactionair karakter van den volken
bond niet blootleggen.
De man die alles slechter herhaalt wat bij
v. R. nog zin heeft, ook al mogen wij in be
ginsel daar tegenover staan, n.l. Wijnkoop jei 
reeds in de openingsrede op het laatste con
greŝ  van eie C.P. gehouden te Groningen: 
„ W i j  doen niet mede aan het jfge- 
sch ieeuw  dat nu opgaat o ve r den 
vrede. Dat is onze eer.”  Het is duidelijk 
dat wat v. R. thans zei in kuischere bewoor
dingen over het «pactum», niet anders is als 
de meer grove uitlatingen van wijnkoop, 
legen de tastbire resultaten van de overwin
ning van de wereidtrust Engeland-Amerika, 
tegen den vrede en den volkenbond als geheel 
als zoodanig, eiaar verwacht men „.voor de 
geheele wereld en voor ons land” zulke 
Meeselijke dingen niet van.

Het ve: schil in toon en in opvatting moet 
ieder opvallen, die bedenkt in welke scherpe



bewoordingen v. Ravesteijn altijd en nu nog 
Duitschland aanvalt. Terwijl wij kunnen vast
stellen dat de entente alle middelen aanwendt 
om de proletarische revolutie neer te slaan, 
wij wijzen op liet optreden van de entente 
tegen de Hongaarsche raden-repuhliek, wij 
wij/en op haar optreden tegen Rusland, tevens 
wijzen wij er op hoe de entente thans in 
Duitschland, de reactie bevordert, weten deze 
„revolutionairen” van de C.P. niets anders te 
vertellen dan dat zij van den volkenbond met 
zulke vreeselijke dingen verwachten.

De houding door de Kamerleden b'j de 
behandeling van het voorstel tot aansluiting 
bij den volkenbond is even gevaarlijk als de 
taktiek door hen tijdens den oorlog gevolgd, 
toen was hun taktiek contra-revolutionair 
doordat zij verschil maakte tusschen het eene 
en het andere imperialisme, thans is zij het, 
doordat /ij ’e revolutionaire consequenties uit 
de internationale verhoudingen niet wil trekken. 
Het is thans revolutionaire plicht om te zeggen 
welk gevaar de entente politiek oplevert voor 
den internationalen strijd van het proletariaat. 
De leiders van de C.P. inplaats van deze 
werkelijkheid uit te spreken weten niets beter 
te doen dan nu weer te zeggen dat Duitsch
land de eenige veroorzaker is van den oorlog 
en door te wijzen op de „verstarring” van de 
Duitsche arbeidersbeweging alleen, terwijl van 
de „verstarring”  van de arbeidersbeweging in 
de entente-landen in deze Kamerredevoering 
door van Ravesteijn niets gezegd werd.

Deze houding van v. Ravesteijn is volkomen 
in overeenstemming met de opvattingen die 
thans door de Tribune» ten aan/ien van de 
Duitsche arbeiders verkondigd worden, n.l. 
dat voor de «'evolutie van dc Daitsche arbeiders 
voorloopig niet veel te hoopeii is, wel echter 
van de Fransche en Fngelsche arbeiders. Dit 
is natuurlijk een dwaze opvatting voor.il van 
deze menschen die gedurende den oo;Iog ons 
trachten wijs te maken dat de Duitsche neder
laag de revolutie zou brengen. Evenmin als 
het toen juist was om het Duitsche imperia
lisme speciaal te bestrijden evenmin is er thans 
reden om van de D.iitsche irbei Iers niets fileer 
te verwachten. Inplaats van deze onzinnige 
wanhoopshoudmg is het de taak vandcrcvo- 
lutionaiien om liet reactionaire k irakter van 
de entente en haar volkenb nul aan te leunen.

De strijd van de revolutionären tegen den 
reactionairen volkenbond is thans nog meer 
dan vroeger nood/, ikelijk, omdat het N'eder- 
lan.lscik.* kapitaal zich thans ook bij den Vol
kenbond heeft aangesloten en \edeilandth ns 
is geworden een bondgenoot van de Entente. 
Voor ons Nederlandsche revolutionären is ili ns 
de strijd tegen den volkenbond, d.i. tegen ie 
Kntente, voornaamste plicht. A. K.

N a s c h r if t .  De aide.e punten uit de rede 
van v. R bespreken wij nog nader. Onze krant 
is te klein om alles in één keer te bestrijden.

Het Engelsche imperialisme en 
liet lerselie vraagstuk.

In liet Januari nuimuei lieblxn wij gepr< gd 
uiteen te zetten wat onze meening was ten 
aanzien van de zelfstandigheid van Ierland. 

De wet waaibij een paileinent of meer

worden ingesteld, is thans door de Engelsche 
regeering ingediend bij het Lagerhuis. Omtrent 
dit onderwerp leest men :

Er kan worden aangenomen zegt "de 
Times», dat de voornaamste bepalingen van 
het onderwerp zullen zijn, dat er twee parle
menten zullen worden ingesteld: één voor 
Zuid-Ierland, Leinster, Munster en Conaught 
en de drie Ulster-landen: Cavan, Monaghan en 
Donega!, en één voor Noord-Ierland en de 
zes overige Ulster-landen. De parlementen 
zullen zetelen resp. in Dublin en Belfast. Het 
blad voegt er aan toe dat de grens van dit 
noordelijke legislatieve gebied p«s op het 
laatste oogenblik is vastgesteld. De door de 
commissie voorgestelde grens liet men vallen 
en het kabinet besloot tot het buitensluiten 
van zes noordoostelijke Ulster-landen, — An- 
trim, Down, Armiagh, Londonderry, Fernia- 
nagh en Tyroue.

De twee parlementen zullen, eveneens vol
gens de «Times , volledige wetgevende be
voegdheid hebben, welke hen in staat zal 
stellen één enkel lei sch parlement in te stellen 
zoodra de vereeniging is voltooid. De lersche 
vertegenwoordiging in het Engelsche Lagerhuis 
zal op 42 leden worden teruggebrr.cht. Dc 
volgende bevoegdheden zullen de lerschen 
pirlenieiiten worden verleend: onderwijs,
landbouw, wegen en bruggen, transpoitweztn, 
ouderdimispensi« en, gemeentezaken, plaatse
lijke rechtspraak. hospitalen, drankwet, politie, 
h iisvestiiig en arbeidswetgeving.

Posterijen , m untwezen, handelsm er
ken, vuurtorens en hoogere recht
spraak zuHen w orden  voorbehouden 
totdat de tw ee lersche parlementen 
tot overeenstem m ing zijn gekomen.

De linies vervolgt: De lersche regeering 
zal een voordeel moeten hebben van dc rechten 
en belasfin en, die in lei land worden geheven 
en die meer bedragen dan de billijke bijdragen 
tot de takken van dienst in het Rijk. Deze 
m e;derheid woidt \«•<*1 de eerste twee jaren 
op 18 milioeii pel. st. per j iar geschat, waarbij 
2'V500.(HX) pd. st. voor uitgave voor zuiver 
lersche takken van dienst oveibüjveii. Vóór 
het einde der twee jaren zal Oen financiee’e 
r. ad worelen ingesteld om een rech!va »reig 
belastingstelsel voor de toekomst op te maken, 
waarbij rekening wordt gehouden met de resp. 
draagkracht van Nooid- en Z lid-Ieil. nd en 
liet Ver. Koninklijk. Aan dit hediag /algedu
rende vijf ja:en worden wstgehnuden, om 
daarna voor herziening v.db.M te worden. Fr 
zal voorts een vrije gift van één m ihoen pil. 
vo >r elke lersche regeering worden geschonken 
om de kosten van de inrichting van het nieuwe 
bestuursweiktuig te dekken.

De opbrengst van het grondbezit in Ierland 
dat jaarlijks drie millioen pd bedraagt, zal den 
lerschen regeer ingen als een vrije gift worden 
overhandigd voor ontwikkelings- en verbete- 
ri igsd( eleindeii en zal van de belast ng worden 
afgetrokken. Kik lei sch paiieiner.t zal dezelfda 
bevoegdheden tot het heffen van belastingen 
hebben als de legislatieve staten in de Ver. 
Staten van Amerika.

Fr zal een Raad van Ierland worden opge
richt, bestaande uit t" intig vertegenwoordigers 
die door elk der oeide parlementen worden 
gekozen. Deze Raad zal eie bevoegdheid

erlangen wetgevende macht uit te oefenenten 
opzichte van de z.g. Private Bil! en kan voorts 
elke bevoegdheid aanvaarden binnen de grens 
van het gezag der beide parlementen, welke 
deze hem vvenscehn te verleenen.

Als men de/e besenrijving leest van de wet, 
zal men vragen wat dit toch eigenlijk te be- 
teekenen heeft. Twee parlementen in één land 
hoe zit dat? Menig lezer van een krant zal 
wel het woord Ulster zijn tegen gekomen.

Ierland is krachtens het ontwerp van wet 
verdeeld in Noord en Zuid. In het Noorden 
is Belfast de plaats van de Industrieele ont
wikkeling, waar de meerderheid van de bevol
king Protestant is. Het Zuiden met Dublin als 
hoofdpi. ats, is de vesting van Sinn Fein, van 
de boeren en pachters, is Katholiek.

Voor den oppervlakkigen beoordeelaar is 
het Noorden vooruitstrevend en het Zuiden 
reactionair, want de industrie nietwaar zal wel 
de bron zijn van allen historischen vooruitgang. 
Deze platte opvatting van het historisch mate
rialisme wordt hier weer schitterend weerlegd 
door de feiten. Want de industrie van Ulster 
is tegen afscheiding van Ierland en tegen de 
overheersching van het Zuiden, van Dublin. 
Het belang van Ulster is verbonden met de 
belangen van de Fngelsche industrie.
Feu schrijver in de Fortnighly Review”  van 
Aug. 19 de bourgeoisie van Belfast schetsende, 
/egt: In Belfast is alles materialisme. De
jacht naar rijkdom Iaat geen ledigen tijdvoor 
hoogere gê e eleiis, die dan ook niet bestaan. 
Het is geen hooger gevoel dat aan S ir E d 
w ard  Carson zijn aanhang bezorgt, maar 
bezorgdheid voor de toekomstige zekerheid 
van den industrieelen en commercieelen bloei” . 
De Fngelsche schrijver zegt dan verder: „De 
ui ui van Ulster houdt van zijn politiek, van 
zijn godsdienst, maar hij heeft zijn fabriek en 
/ijn boeienplaats nog meer lief. Alles wat het 
laatste in gevaar kan brengen zal door hem 
worden afgewend niet alle middelen.”

I!ij, de man van Ulster is tegen de eenheid 
van Ierland op dien grond. S ir Edw ard  
Carson, lid van het Fngelsche kabinet, de 
leider van Ulster, is het juiste tegenstuk van 
dc Valera, de leider van Sinn Fein, die Ulster 
een Fngelscli garnizoen” noemt. Deze kwali

ficatie is zeer duidelijk. Wat is in dit verband 
nu de beteekenis van het ontwerp wet betref
fende Ierland door de bende LIoyd George bij 
het Lagerhuis ingedeiid?

Dat de tweeheid van Ierland wordt besten
dig! en de verdeeldheid wordt gesanctioneerd 
door de wet. De oude leus van „verdeel en 
heersch” woidt doorliet Fngelscli imperialisme 
hier zeer in het oogloopend toegepast.

LIoyd George, de slachter van millioenen, 
speelt hier een spel van vuile demagogie, ten 
einde de lersche natie blijvend te onderdrukken.

Ulster een „parlement” en het Zuiden ook. 
Belfast en Dublin gelijke rechten . De Fn
gelsche democratie treedt hiei in het juiste 
licht. Dit aan te toonen is zeer gemakkelijk. 
De Times, het hoofdorgaan van het Engelsche 
imperialisme, liet hoofd der Northcliffepers, 
noemt de wet ,,de vierde wet op de zelfre- 
geering”  (Home Rule) van Ierland.

Daaruit blijkt reeds wat het ontwerp te 
beteekenen heeft. Geen zelfstandigheid, maar 
een wet om Ierland te ketenen aan het
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Engelsche wereldrijk. Op den 28sten Februari 
schreef het blad o.m. over het ontwerp:

„Eerstens is (het ontwerp) niet onvereenig- 
baar met het beginsel van Federatie met het 
verccnigde Koninkrijk nog met liet principe 
van meerdere centralisatie van de regeering 
van het Britsche Keizerrijk. Tweedens: het 
ontwerp wet betrekkelijk Ierland is in de 
kern de belicham ing van de meening 
van Groot-Brittanië, insted»* van een poging 
om de gunst te winnen van de politieke par
tijen van Ierland, op een gevaarlijk en nood
lottig oogenblik”

De „Times” zegt ailes wat ze zeggen moet. 
De verdeel en heerschwet is volkomen ver- 
eenigbaar met alle schijndemocrat e van het 
Britsche Imperialisme.

De finantieele bepalingen van het ontwerp 
laten we nu rusten evenals de overblijvende 
bepalingen omtrent de vertegenwoordiging vau 
Ierland in het Lagerhuis. De heerschappij van 
het Britsche Imperialisme over Ierland wordt 
door de nieuwe bepalingen van wet dus 
versterkt.

Het groote lichtpunt in deze materie is. dat 
Sinn Fein ten scherpste deze „oplossing” der 
lersche kwestie afwijst. Sinn Fein wijst deze 
poging om hen meer in ketenen te slaan 
krachtig af. Het bedrag van Lloyd George 
wordt door hen volkomen doorzien. Op d t 
punt wil Sinn Fein van geen compro nis weten. 
Ze gaan voort met den strij I voor een natio
naal, zelfstandig Ierland. Dat dit in het belang 
is van het Fngelsche, van liet heele wcreld- 
proletariaat om het Britsche imperium te ver
zwakken, hebben wij in ons vorig artikel 
uiteengezet.

Huichelarij en on Jerclmkxiri'j van 
liet vrije woord in de C.P.

De lezers zullen ongetwijfeld kennis liebbm 
genomen van onze mi jenin ; over de redactie 
van het blad De Nieuwe Tijd . Tot onze 
spijt bleven er eenige fouten in het artikel 
staan. De welwillende lezer zal het juiste ver
band wel hebben gevonden van een enkelen 
zin, die was afgebroken door een verkeerd 
löcsteeken, die weet thans dat liet c;irische 
woord tegen „De N'euwe Tijd” vooral gericht 
was tegen p.g. H. Roland Holst. Zondag 7 
Maart sprak onze piitijgonoote Roland Holst 
te Amsterdam over: Het kind in Sovjet-
Rusland” .

Aan het slot van haar rede beval onze p.g. 
De Tribune en De Nieuwe Tijd aan. Aan 
Roland Holst werd toen door een p.g. de 
vraag gesteld waarom zij niet de Roode Vaan 
aanbeval. Roland H »Ist antwoo d le toen dat 
zij dat vergeten had, maar ook de Roode 
Vaan aanbeval als een goed communistisch 
blad, ofschoon zoo zei Roland Holst, ik in 
iht blad geen goede communist word genoemd. 
W ii nemen van deze verklaring gaarne nota. 
Dit oordeel weegt daarom, juist omdat Roland 
Holst door ons werd bestreden.

* **

In de Tribune van 9 Maart (A ’damsche 
Editie) is een uitvoerig verslag van genoemde 
rede opgenomen, ln het verslag wordt wel

weergegeven de aanbeveling van de Tribune 
en De Nieuwe Tijd, m aar niet van De 
Roode Vaan. Het slot van het verslag 
luidt: «Er werden eenige vragen gesteld, die 
naar genoegen der vergadesden werden be- 
antwoord” .

Welke vragen dit waren zegt het versl. g 
niet. Juist eie interessante vraag van de niet 
aanbeveling van De Roode Vaan is i*it het 
verslag gelaten. Dat is dezelfde methode 
elie Het Volk« steeds nog heeft. Roland Holst 
wordt dus wel «verslagen», ma r ;! ze? i ts 
zegt wat niet past in de kraam.van het blad 
van Wijnkoop en van Ravesteijn, elan worelt 
het oiielcrdrukt. Natuurlijk dat de brave Tri
bune nog steeds veel verontwaareliging ver
spilt tegen liet Volk en zijn persm nieren.

* **
Nu wij toch bezig zijn de journalisfeke 

zeden van De Tribune een weinig in het licht 
te stellen nu voegen wij er nog een woorelje 
bij. Let men wel op het eigen a.dig verschijn
sel in de C. P. dat Os. Kruyt steeds preekt 
o/er Gorter’s We.elei-revolutie? Waar haalt 
de bruggeman van v. Ravesteijn en Wijnkoop 
toch eie vrijheid vandaai om iets te loven en 
te prijzen waar zijn leidsmannen in de Kamer 
teile tegenstanders van zijn? Of op dit thema 
malle redevoeringen te biseern, waarvan 
onlangs één in extenso, in De Tribune was 
^ereprodiicee.d ? Weet Kruyt niet el t Wijnkoop 
en van R ivesteijn felle tegenstanders zijn van 
eien doctrinair» Oorter.dat /ij. zijn leidslieden, 
nimmer en nooit nog een woord ter recensie 
hebben geschreven ei vei eie b;< chure «De 
Wereldrevolutie» ?

En geen wonder! Ja, ze zullen zich nog 
bloot geven ook, door openlijk tegen e n 
brochure van Gorter te keer te gaan Dem. cht 
in het P. B., in eie krant, en dan je ei^en 
taktiek doorzetten, dan merkt eie rest v.in eie 
partijgenooteii niets van liet verschil tusschen 
G .ter en de leiders der C. P. Steeds m ar 
Ivaidig zijn, dat is je ware!

Het is eins minstens een verkeerde m u er 
a’s de afdeelingen van de C.P. cent g« n- In 
der van Gorter, een mee’ooper van de co:n- 
niun stische Kamerfractie, laten b; hbJeii over 
Gort r's Wereldrevolutie.

Zoo ook bestaat er in de C. P. een soort 
haichelaiij om over Goitcr’s Pantel, ten spie
ken, terwijl men zoowel in het eene a!sinliet 
an .iele geval, een fel tegenstander is en blijft 
van Gorter’s taktiek. Als Gortei maar een 
verklaring of een brochure verspr kit over de 
taktiek op een congres der partij, dan zetten 
do offici*elen eer heel ander, hun ware gezicht, 
d.i. van vijanden van een (evolutionaire taktiek 
tegen het wereldimperi. lisme, thans nitsl t nd 
belicha and in Engeland en Amerika.

Laat dus Gorter’s Wereldrevolutie en P. n 
maar voor wat ze zijn als ge elan toch niet 
de ideeën van Go: ter aanvaardt. De ideeën van 
Gorter zijn één geheel. De spitsburgers in de 
C. P. mogen nog zoo symphatiseeren met de 
ééne zijde, de kunst ziet U, Van P^n, de andere 
zijde, eie rauwe, die van de kritiek, heelemaal 
geen kunst, nietwaar, want oordeelcn is geen 
kjiist, wel naloopeti van v. R. en Wp. dat is 
ecist .vat) willen zij — de congressen van de 
C. P. sinds 1917 toonen dit — niet. Daar 
lachen ze om de scherpzinnige v iendtn van

Wp. en v. R. Zou het nu niet meer in over
eenstemming met de waarheid zijn geen ver
toon te maken door Pan en de Wereldrevolutie 
te laten bespreken eloor vijanden, door tegen
standers van Gorter’s strijdwijze ten aanzien 
van het wereldimperialisme ? Zoo is nu de 
krant, zoo is de partij, moge de Tribune en 
eie partij in eie verbeelding van heele cn halve 
intellectueelen ook anders schijnen. Hef is nog 
steeds waar wat Marx eens zei van den 
kle:nburger bij uitnemenelheid, Proudhon, dat 
hij steeds bestaat uiteeneeiierzijds,anderzijds', 
dat hij de goede zijde van het kapitalisme ziet 
en niet eie slechte.

Steeds dus half, zoo doen de kleinburgers 
en intellectueelen ook ten opzichte van Gorter.

D nrom brave indischen, schaam je niet, 
als je de kritiek niet wil van Gorter, gebruik 
hem dan ook niet voor reclame! Als je dan 
toch dompen wil, dan goed. doch elan het 
geheel. Als Roland Holst spreekt geeft dan 
vol d'ge vei slagen. Want heusch de persma
nieren van De Tribune doen in menig opzicht 
denken aan de Jesuitenpers, Het Volk en Dc 
Maasbode.

De conferentie der Com
munisten ie Amsterdam.

In de eerste helft van Februari vond in 
Am vdam  een internationale conferentie plaats 
van de p .itij-'ii c:i groepen, die staan op den 
;• rondslag van het program der 3e Internatio- 
n . ?:en v; n de punten der agenda was de 
oj rehling van een West-Fiiiopeesch bureau. 
Dit bare; u zal te Amsterdam gevestigd zijn 
en ouden esclrkt zijn aan liet uitvoerend co
mité te Mo'.coti. De moeilijkheden die door 
de re geer ingen in alle landen aan den commu
nisten in den weg worden gelegd, waren
o rzaak van eie onvoldoende behandeling van 
het program zooals elit was opgesteld. De 
besl ten van eie internationale conferentie 
zullen voor den arbeid der communisten vati 
verstrekkende beteekenis zijn. In eie |voor- 
naams'e kwesties :s ee:i gemeenschappelijke 
ba: i gevonden, die geschikt is in de komende 
revolutionaire acties voor alle deelnemers der 
conferentie één gemeenschappelijk frontte 
vormen. Dit alles ondanks de Hoüandsche 
regeering en hare organen die een klopjacht 
hadden georganiseerd op de deelnemers der 
conferentie.

Vertegenwoordigd waren: Amerika door
een v .rieden woordiger der communistische 
partij, uit Engeland waren vertegenwooreligers 
van alle vier groepen aanwezig.

Verder waren er: België, Holland, Rusland.
Gedurende de behandeling van de voor- 

n amste punten waren op de conferentie uit 
Duit: clil; nd slechts aanwezig de vertegen
w oord igers c’er oppositie in de Duitsche 
com m unistische partij, afgevaardigd eloor 
het informatiebureau. De afgevaardigden van 
Zwitserland evenals de gedelegeerden van He 
Centralfe der communistische partij in Duitsch
land kwamen eerst nadien. Als eerste punt 
der agenda kwam de internationale actie ter 
sprake. Na twee inleidende' referaten werd 
door alle sprekers bij de discus'e erop gewezen 
dat inplaats van eie politiek van woorden en
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resoluties die de kern was van de politiek den 
Tweede Internationale, moest komen de poli
tiek van de daad, de intei nationale actie 
evenals de eerste Internationale deed. Een 
resoiuiie die daarop betrekking had werd aan
genomen. Inzake het punt, de constitueering 
en samenstelling van het bureau, werd besloten 
dat ieder land slechts een stem zou hebben, 
dat echter in landen waar meerdere groepen 
bestaan die zich stellen op den bodem dei 3e 
Internationale en naar hare besluiten handelen, 
deze ééne stem onder de groepen gelijkelijk 
moet worden verdeeiu. Engeland met zijn 4 
groepen daar heeft elke groep een vierde van 
de uit te brengen stem. O in een besluit te 
nemen heef* het bureau noodig, dat van de 4 
groote landen, Engeland, Italië, Frankrijk en 
Duitschland, drie aanwezig zijn. Het buie*u 
mag ook besluiten nemen wanneer inplauts 
van één van de afwezigen uit de groote landen, 
twee tier kleine landen treden. I)e leiding weid 
toegewezen aan drie partijgenooten u.e in 
Holland gevestigd zijn. Een peisbucau zal te 
pers en de partijen in alle landen van mate
riaal voorzien over den stand dei internatio
nale beweging. Verder ging men over tot de 
stichting van een archief. Wat de financiën 
betreft, deztn kon men helaas niet regelen 
doordat de Sovjetregeering 10  millioen Roebel 
in edelgesteenten ter beschikking stelde. Het 
proletariaat van alle landen zal het bureau 
moeten helpen aan de noodige middelen. Um 
slechts iets te* noemen werd door de holland- 
sche partij f 100 .— aan het bureau ter be
schikking gesteld, door de gioepen in Enge
land elk vijf pond Sterling. De paitijen tier 
overige landen zullen naar de mate hunner 
krachten moeten bijdragen. In den veivolge 
zal de contributie naar het aantal leden worden 
berekend.

Verder kwam het punt bedrijfs< rg:: nisa te in 
behandeling. Na een inleiding d( o. de* Ameri
kanische I. W . W. en de* Engelsche Shop- 
Steward-beweging en de «Aibeiter Unionen- 
in Duitschland, was er een opgewekte dicussie 
en werd het standpunt der conferentie in de 
algemeene lijnen aangegeven door de vei tegen- 
woordigers van Amerika. Ook werd de kwestie 
van de samensmelting van de verschillende 
groepen in een land tot één geheel nog be
handeld, voordat de scherpe vervolging der 
«democratische regeering van Holland, een 
einde maakte aan de conferentie. Als wij het 
resultaat der conferentie kort samenvatten, zoo 
kunnen wij zeggen dat het gelukt is, de com
munistische beweging in de westelijke landen 
van Europa te doen samenwerkenjin één geheel. 
In het stichten van een filiaal, in den vorm 
van een bureau, een middenpunt is geschapen, 
waardoor een betere oriënteering mogelijk 
wordt voor de verschillende partijen, waardoor 
een vasteren band tusschen de partijen der 
revolutionaire beweging op internationalen 
grondslag wordt verkregen. W ij willen niet 
verzwijgen dat door de afwezigheid der Zuid
oostelijke landen, Italië, Zweden, Noorwegen, 
Denemarken en ook voor een deel van Duit
schland, waarvan het P. B. der Communisti
sche partij van Duitschland eerst zeer Iaat 
verscheen op de conferentie en door be
sprekingen met het bureau het resul
taat der voorafgegane bespreking

w eder trachtte ongedaan te maken,
de conferentie het karakter van een rompcor- 
ferentie droeg. Zonder twijfel zal het noodig 
zijn hinnen korten tijd trots alle moeilijkheden, 
een regelmatig congres bijeen te roepen. Daar 
zal alles in behandeling moeten komen wat 
op de conferentie te Amsterdam ongedaan 
moest blijven, en een uitspraak te krijgen v; n 
de partijen van alle landen om te komen tot 
één front van het wereldpioletaii; U  tegen het 
weieldimperialisme.

Van uit dien gezichtshrek gezien, is de be- 
teekenis tier conferentie een eerste schrede na 
het stichtingscongres van Moscou. De in Am- 
steidam geleverde arbeid is de voorbereiding 
tot samenwei king van de krachten der wereld
revolutie, in de West-Europeesche landen, 
organisatorisch als een machtig orgaan van 
den beviijdingsstiijd van liet polet* ra; t, te 
doen optree'en ter omverweipng van het 
wereldkapitalisn e.

O. S.
Uit de „Kommunistische Arl eiterzeiti ng"

Hamburg.

N a s c h r if t .  Dit stukje verscheen reeds op 
den 19en Febriari. Het org;an van de C.P. 
de 'rribune bevatte tot heden geen letter over 
de zaak, behalve een biok gelicht uit de hur- 
geiiijke peis. W ij vestigen de aandacht van 
onze lezers op eenige* intertss; nie pintjes in 
het vertaalde* ovei zicht. Eeistens dat de oppo
sitie van de communistische paitij in Duitsch- 
iand op de confeient e tegenwu id g was. 
Tweedens dat vei nu ede liJk. bijra ze kei, den 
ouden vorm der vakvireeiuging is afgezworen. 
Overigens zijn vv ij voht.ekt niet zoo optimis
tisch als O.S. wat betreft de* resultaten.

Hierbij gaan wij uit van den toestand 
zooals die is in de W'est-Europeesche landen 
met betiekking tot de revolutionäre beweging 
in veiband met den geest van het proletariaat. 
Voorloopig zal aan dien toestand niet veel te 
veranderen zijn door een etnferentie, hoe 
noodig ook op zichzelf, om voeling met gelijk 
of ongeveer gelijk gezinden te krijgen. Wij 
hopen dat deze zwartgalligheid door de ge
beurtenissen /al worden beschaamd.

De natuurlijke historie van het 
orgaan van het N.A.S. „D e Arbeid”

Het dagblad „Het Volk”  te bestrijden, een 
kunst is het‘niet. Dit persorgaan heeft onder 
de instinctief revolutionair-voelende-aibeiders 
een kwaden naam. De ei kende, de openlijke 
sociaal patriotten te bestrijden is gemakke
lijker dan de niet erkende, de niet openlijke.

Marx schreef eens, dan de erkende conser
vatieven minder gevaar opleverde voor de 
arbeiders, dan de z.g. vooruitstrevende en dat 
men op de laatste meer moet letten. De sohijn- 
revolutionairen zijn de ergste, de meest ver
woede tegenstanders van een waarlijk revolu
tionaire beweging.

Reeds in het eerste nummer van dit blad 
hebben wij er op gewezen, dat de bladen der 
arbeiders in handen zijn van de leiders, hetzij 
intellectueelen uit de groote of kleine bour
geoisie of van de opkomelingen uit de arbei
dersklasse. De arbeiders hebben in den regel 
niemendal in te brengen, in nun „eigen” orga
nen. De geestelijke onzelfstandigheid, het totaal

gebrek aan inzicht is daarvan w'el een der 
diepste oorzaken. Alleen het inzicht, de gees
telijke zelfstandigheid maakt onafhankelijk 
en n;et de naam syndicalist of communist of 
andere ist«. De leiders hebben als regel belang 
bij die onzelfstandigheid der dt or hen be
herrschte nussa. Zij, de leitlers, geven slechts 
zooFng plaatsruimte als dit in het belang 
der beweging" is. Wat dat belang is, maken 
zij, de redacteuren uit.

De pers is het machtigste vw pr. in handen 
der arbeideis.

Het voornaamste wapen der aibeiders, de 
pers, is geworden een instrument der leiders 
om de onzelfstandige massa te beheerschen. 
Het blad „De Arbeid” is er een voorbeeld van. 
We schreven boven ons artikeltje „De natuur
lijke histoiie” enz. Dit moet men niet letterlijk 
opvatten. Want hoe het blad den beginne 
was kunnen wij in dit bestek geheel buiten 
beschouwing laten. We spreken slechts eenige 
trekjes zoo men wil, uit de historie van «De 
Arbeid” gedi rende en na den oorlog. Welk 
blad was het b.v. wat in ons land de legende 
trachte ingang te dcen vinden dat Liebknecht 
gedurende zijn vei blijf in Felgië het lied had 
gezongen van „Deutschland, Deutschland, 
iiber alles” ?

Het blad «De Ai beid». Welk blad was het 
wat steeds alleen de sociaal democraten de 
schuld van den oorlog gaf en nooit de Fran- 
sche syndicalisten of anarchisten zooals Kro- 
potkine, Frans Verhelen, Sebastien Faure en 
meerdere in andere landen ?

Zoo werden de arbeideis ingelicht door de 
Engelsch-Fransche gezinde sociaal patriotten 
van « De Arb“ id.» Deze totaal valsche voor
stelling van zaken alsof alleen de syndicalisten 
vrij waren van de smetten der oorlogspolitiek 
trachtte «De Arbeid» ingang te doen vinden.

Deze beschouwing over het karakter 
van de voorlichting van het orgaan 
„De Arbeid” vindt steun in de bewering 
van Lansink Jr. de zoon van den vader der 
heilige familie, geuit op het tweejaarlijksch 
congres van het N.A.S. te Utrecht: „dat de 
sympathie der vooruitstrevende arbeiders in 
Nederland uitgaat naar de geallieerden” , alias 
het Engelsch-Amerikaansch imperialisme*.

Waren toen de arbeiders in het N.A.S. zoo 
geweest als de Tribune ze wel tegen beter 
weten in afschildert — dit fraaie blad was 
zelf ook voor een overwinning der «demo
cratie* — dan hadden de arbeiders, de Lan- 
sinks na deze perspraktijk en deze uitspraak 
op het tweejaarlijksch congres, uit den mond 
van Lansink Jr. in hoogst deszelver persoon, 
voor het front der troepen weggejaagd.

t  * 
*

Men weet dat het N. A. S. samen met de 
S. D. P. het revolutionair socialistisch comité 
heeft gevormd gedurende oorlog. Dit ging niet 
zonder stoornis. Reeds in 1915 6Üep het comité 
in. De weüerontwakening had plaats na April 
1916 na de intrekking der verloven voor alle 
gemobiliseerden. Het is merkwaardig in dit 
verband te constateeren hoe lauw * De Arbeid», 
de eischen van het comité heeft verdedigd, zoo 
niet in den steek gelaten.

(Wordt vervolgd.)
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De nieuwe fase 
der Duitsche revolutie.

Op het oogenblik dat wij dit schrijven, 
rukken de troepen van Herr Müller, kanselier 
van Duitschland bij de gratie van het Duitsche 
en geallieerde kapitaal op, tegen tle kern der 
gewapende arbeiders van Rijnland-Westphalen 
De leden van de eerzame tweede Internationale 
Ehert, Müller en zijn medebeulen redden Duitsch
land voor de Duitsche on geallieerden bour- 
geoisieën uit de handen der gewapende arbeiders. 
De rijks weer, de vrijwilligers door den vrede 
van Versailles aan Duitschland opgedrongen, 
maken geen krijgsgevangenen, ieder arbeider 
die in handen valt van deze moordenaars wordt 
standrechttlijk doodgeschoten.

De overeenkomst gesloten met den uitvoe
renden raad en de afgezanten van Müller is 
geschonden; de belofte dat de witte garden, 
de rijkswecT. mei hei industriegebied-zouden- 
binnenrukken wordt overtreden. De laatste 
rest der gewapende arbeiders, een uitgelezen 
schaar van heHen houdt thans nog stand 
tegen de troepen der contrarevolutie, tegen de 
vrijwilligers van Müller, tegen de gekochte 
lompenproletariërs, wier chef is aangesloten 
bij de 2e Internationale van den massamoord 
in dienst van het Engelsch-Amerikaansch im
perialisme en Duitsch kapitalisme. Arbeiders, 
kameraden, klassegenooten, de stiijd van de 
arbeiders van Rijnland-Westphalen voor de 
Radenrepubliek, voor het concentreeren van 
alle macht in handen der arbeiders, is i:w 
strijd. Laat u niet van tle wijs brengen door 
de burgerlijke pers, het wapen der boiirgefi- 
sie in den klassenstrijd tegen het proletariaat. 
De priesters, de dagbladschrijvers, de mannen 
der offieele wetenschap, het zijn alle knechten 
in dienst van het imperialisme, die liegen hui
chelen en draaien ten bate van den geldzak. 
De stroom van laster over Rusland, over den 
heldenstrijd der arbeiders in de Rijnstreken, 
komen uit die onzuivere brem. Het vuile moeras 
van het Ne;ie:Iandsche imperialisme ,w;arin 
eleze heeren leven, die de ideeën van de brand
kast heilig zijn, die thans aangesloten zijn bij 
eie he’ige alliantie van liet Ent^nte-imperia- 
iisme bjkend onder den naam Volkerenbond, 
zij vrez:n tien reus van het Duitsche, van het 
internat o na Ie proletariaat.

G.ef ieder arbeider een geweer en vijftig 
scherp*.* p .tronen en zijn vrijheid z .1 bete.' 
g jw  arbjrgd zijn dan door alle mo0eiijke 
wetten, z<-o schreef Frederik Engels. Niets 
vreest de bourgeoisie meer dan het gewapende 
en getticipline*:*rde proletariaat. Vandaar de 
woede der bourgeoisknechten, der persridders, 
der spreekbuizen der heerschende k!. s e tegen 
de roode troepen van Rijnland.

*  *•
*

Het avontuur van Kapp en Llittwitz, de 
staatsgreep tegen Noske, Bauer, Ebert is in 
laatste instantie de schuld van de geal
lieerden. De opmarsch van de Baltische 
troepen tegen Berlijn, uit het kamp van Döbe- 
ritz, komt voor rekening van de geallieerde 
contrarevolutie die Duitschland in haar greep 
houdt. Dit is geen veronderstelling maar de 
zuivere, feitelijke samenhang van zaken op dit 
punt. Het orgaan van het Engelsch imperia
lisme, „The Times” , schreef over den militairen 
opstand van Kapp-Liittwitz:

„The German Troops whom the allies 
allowed to temain in the Baltic P.ovinces are 
the mainstay of the scheine” .

Wij geven dit weer in de taal waai in het 
geschreven werd. Want deze vaststelling van 
«The Times”  dat „De Duitsche troepen welke 
met toestemming der geallieerden zijn gebleven 
in de Baltische provincies de voornaamste 
steunpi’aren waren in het plan (Kapp-Luttwitz) 
toont aan dat Ravesteijn consorten ongeiijk 
hebben met de bewering alsof tle jonkers 
aüeen, of zelfs dt* hoofdschuld hebben aan 
den staatsgreep. Dit is één van de vele legendes 
van den bekrompen tiran v. Ravesteijn.

De Duitsche troepen die op last en met tce- 
stemmin • der geallieerden in Rusland bleven 
om als schutsmuur te dienen tegen de Bol- 
schewiki. waren de garde van Kapp-Liittwitz. 
Deze mi!:‘aire eenheden zijn het geweest waar
door do suu'itsg’et j. eerst mogelijk is geworden.

Maar niet minder waar is het, dat toen dit 
product van liet Entente-Jonker militarisme 
eenmaal bestond, men te Londen zeer wel 
begreep, n et achter Kapp te moeten gaan staan. 
Kapp en Lüttwitz beheerschen de massa 
riet. Integendeel zijn het middel om de massa 
kopschuw te maken, zij werken op het pro- 
ktari?at als tle roode lap op den stier. De 
Ehert-Bauerbence heeft r.og steeds veel 
a;helders in hair nucht. De Entente heeft 
deze kliek nood:g om Duitschland onder te 
houden, om de contrarevolutie vast en zeker 
te maken < nder het mom der demokratie.

De uitbuiters en noordenaars van tle heele 
wereld, de vrienden der Duitsche bourgeoisie, 
die lieerschen door e'e Vorwärts en Müller, de 
geallieerden, begrepen van den aanvang af dat 
eie rijksweer, de roode armee der aibeielers in 
naam der officieelen democratie, in naam der 
tweede internationale beter kon stand echtelijk 
vermoorden dan op gezag van den vrede van 
Versa lies, welks handhaving is opgedragen aan 
de groote troepeneenheden aan den Rijn.

Het odium valt zoo geheel op tie Duitsche 
knechten der geallieerden, de Ebertbamiieten 
en niet rechtstieeks op de eigenlijke hoofd
schuldigen, tle geallieerden regeeringen. Zoo 
redt men den schijn, opdat de arbeiders 
i:i de landen der overw innaars  niet

zullen zien, dat hun regeeringen de oorzaak 
zijn, de schuld hebben aan den honger in 
Duitschland, aan den staatsgreep in Duitsch
land, aan den massaslachting in Duitschland.

*  *
*

Als het Duitsche proletariaat zich tot eien 
laatsten man wapent en „eigen regeering” , 
aan Müller verslaat, dan zal achter de «eigen», 
de vreemde, de werkelijke regeering opdoemen. 
De Engelsche, eie Fransche, de Belgische, eie 
Amerikaansche troepen die aan eien Rijn staan, 
om het vredesverdrag van Versailles te hand
haven. De kanonnen en geweren der Duitsche 
arbeiders zullen dan losbranden tegen den 
eigenlijken, den waren vijand van het Duitsche 
en alle proletariaten, het geallieerde imperia
lisme van Lloyd George, van Miilerand, van 
Wilson, Tenzij het proletariaat in Engeland, 
in Frankrijk en Amerika opstaat. Gebeurt dit 
niet, dan zullen de roode legers van Duitsch
land samen met de roode legers van Rusland 
een groot cew apend  kamp moeten 
vorm en legen liet im perialism e der 
geallieerden, tegen de legers aan den 
R ijn , tegen de hoofdm acht der contra 
revo lu tie  van en in alle landen, be
lichaamd in het vredesverd rag  van 
Versailies.

*  *
*

Arbeiders van Nederland, wat zult gij doen 
als krachtens de aansluiting van Nederland bij 
den Volkerenbond troepen der geallieerden 
willen oprukken tegen de roode legers door 
Nederland ? Wat zult gij doen als de gealli
eerden, zelfs maar voedsel zenden van uiteen 
basis in Netierland gevestigd, aan de troepen 
die strijden tegen de revolutie?

Wij, de communisten van „De Roode Vaan” 
die de kern van tle meening der 3e Internati
onale vertegenwoordigen, die nooit als „De 
Tribune” verdekt voor eie overwinning der 
geallieerden zijn opgekomen, wij vestigen de 
aandacht der arbeiders op deze mogelijkheden. 
W ij verlangen dat zij dan op de bres zullen 
staan, met alle mogelijke middelen, om alle 
hulp in welken vorm  ook, aan de legers 
der geallieerden te beletten, met alle middelen 
waarover zij dan beschikken. Nederlandsche 
arbeiders, de strijd van de gewapende arbei
ders in de Rijnstreken is uw strijd, is uw 
zaak! Laat u niet van de wijs brengen door 
de burgei pers, door «Het Volk». Bereid U 
voor, houdt U gereed, want al wordt de strijd 
in Rijnland verloren of gestaakt, weldra zal 
hij opnieuw ontbranden. Het Duitsche prole- 
tariaat zal na het Russische waarschijnlijk het 
eerst in zijn volle majesteit opstaan om Müller, 
die de grootindustrie van Hugo Stinnes redt 
te verslaan, om den hoofdvijand van het we- 
reldproletariaat, het Engelsch-Amerikaansch 
Imperialisme te weerstaan. Om met Rosa 
Luxemburg, de vermoorde heldin te spieken, 
de revolutie zij was, zij is en zij zal zijn.


