
geesl” en het sparen van Je leiding. Het feit 
dat Gorter niet op vergaderingen de leiding 
van de C. P. aanvalt, wettigt deze beschuldi
ging van v. Lier niet in het minst. Gorter is, 
voor zoover wij weten, lichamelijk niet in staat 
als spreker op te treten, het gaat dus niet aan 
hem hiervan een verwijt te maken.

Als v. Lier het verschil echter niet inziet 
tusschen de houding van Gorter en die van 
Roland Holst en Panaekoek, geeft zij wel 
blijken van groote kortzichtigheid, want het 
verschil moet; voor iedereen duidelijk zijn. 
Gorter heeft de leiding van de C. P. openlijk 
en op de scherpste wijze aangevallen, Roland 
Holst en Pannekoek deden dit niet, niaar 
trachtten zelfs Gorter er van af te houden z jn 
meening te »eggen over de bestrijding van 
Luteraan door de Tribune-redactie.

Roland Holst en Pannekoek hebben de C.P. 
leiding de hand boven het hoofd willen houden, 
zooals uit de mededeelingen van Gorter is 
gebleken, zij hielpen mede de oppositie tegen 
het partijbestuur te onderdrukken, l  egen deze 
taktiek van onderdrukking en halfslachtigheid 
zal ons blad ten scherpste blijven opkomen 
en wij zullen dit doen zonder rekening te 
houden met persoonlijke sympathie ofanti-path e

Wij hebben echter geen icde om G< rvr 
die aan deze onderdrukking niet meedoet, 
maar integendeel de taktiek van dc C.P. leiding 
op de scherpste wijze in het openbaar ver
oordeelt, aan te vallen en van „kliekgeest”  te 
beschuldigen. W ij zullen, zooals de arbeiders 
dit in dezen tijd verplicht zijn te doen, de 
leiders in de arbeidersbeweging, wanneer dit 
noodig is, onze scherpe critiek niet sparen, 
maai wij zullen ons niet er toe laten brengen 
om maar zonder geldige reden, lukraak er op 
los te critieseren.

W ijnkoop en cle Duitsche 
Revolutie.

Op den 22sten Maart sprak op een meeting 
Wijnkoop over de Duitsche Revolutie.

Een p.g. zendt ons zijn aanteekeningen die 
hij gemaakt heeft van de redevoering van 
Wijnkoop. Deze aanteekeningen liet de steller 
in kwestie zien, aan een ander p.g. direct na 
afloop van de vergadering, dus ondei den 
versehen indruk van het gehoorde, deze vond 
het gesprokene zeer juist genoteerd. Dit ter 
voorkoming van misverstand en verkeerden 
uitleg. Wij geven nu de aanteekeningen weer.

„De Duitsche revolutie is onverwachts als 
een wonder gekomen. Het Duitsche proleta- 
riaat was geestelijk en materi* el geslagen.

Wannetr wij hebben gezegd dat in Duitsch
land niets veranderd was, totaal niets, dan 
moest men dit niet absoluut opvitten.

Hierbij blijven wij even staan, om een kant- 
teekening te maken, om straks de aanteeke
ningen te vervolgen.

Wij beginnen met even te constatee.en dat 
Wijnkoop, zooals steeds, zijn draai neemt op 
een zeer belangrijk punt. Het is juist. Wijnkoop 
heeft altijd gezegd, er is niets in Duitschland 
veranderd. Dat hij op den 22en Maart zijn 
standpunt trachtte te revideeren, maakt voor 
ons zijn standpunt niet beter, nog boezemt 
ons dit vertrouwen in. Wijnkoop zegt: abso
luut heeft men zijn standpunt nooit moeten

opvatten. Ja, als men met het woordabsoluut 
of relatief op zich zelf iets zou kunnen uit
richten, dan zou het nog gaan, maar helaas 
dit is slechts woordenspel, zoo er geen prac- 
tische feiten of voorbeelden voor een meening 
worden aangevoerd. Er is in Duitschland 
niets veranderd zei Wijnkoop. Met andere 
woorden de revolutie is in Duitschland niet 
aan den gang, niet in wording. Zoo was zijn 
meening. Dat Duitschland van alle landen het 
meest gevorderd was op den weg der revo
lutie, niet Wijnkoop was het die het zei. Wel 
Engeland waar geen revolutie was of is, da! 
stond aan de p̂sts volgens Wijnkoop, op het 
gebied der revolutie.

Zoo sprak Wijnkoop overal, tot zelfs naar 
men zegt op ue conferentie van de commu
nisten uit andere landen te Amsterdam. Daarom 
is het niet vreemd dat Wijnkoop in dit ver
band van het gewapend verzet in Rijnland- 
Westfalen spreekt van «een wonder». Het een 
past volkomen hij het ander. Ais men van de 
liane! in den tand leeft als opportunist moet 
men wei aan wondeien gelooven.

De overwinning der geallieerden die auto
matisch Duitsch!.;nd tot revolutie moest bren- 
gtn gLd ;;ende den oorlog, bracht totaal geen 
verandering. Als Wijnkoop dat zegt, zal het 
wel zoo zijn, want hij zal het wel weten. Het 
ofiensief van Kerensky, de offensieven van 
Foch in het Westen hebben dus niets uitge
werkt. De overwinning van het eene imperia
lisme over het andere schijnt dus toch niet 
het be*:>te middel te zijn geweest om revolutie 
te biengen, ja zelfs was er niets van veran
derd in Duitschland. Dus de taktiek van 
Wijnkoop deugt voor de revolutie niets. Maar 
zoo g!ad is Wijnkoop wel om aan deze con
clusie te ontsnappen. Een conclusie die on
vermijdelijk uit zijn standpunt moet voortvloeien 
Dit begrijpt Wijnkoop ook wel. Maar nu, 
ineens moet men de opvatting van Wijnkoop 
over Duitschland niet zoo „absoluut”  nemen.

Wat onze opvatting was en is zal ieder 
le/.ei van ons orgaan weten die ons steeds 
heeft gevolgd.

Thans een andere opmerking. Wijnkoop 
zei: het proletariaat in Duitschland was gees
telijk en materieel geslagen. Hoe hebben wij 
het nu, als een. overwinning van het imperia
lisme der geallieerden goed was voor het heele 
proletariaat en voor de revolutie in Duitsch
land, dan is het toch goed om de aibeiders 
in Duitschland geestelijk en materieel ten ( nder 
te brengen, Als je winnen wil dan n iet je 
» aan en liefst zoo hard mogelijk slaan op 
den kop van den vijand. Dat heeft Wijnkoop 
dan ook gedaan evenals zijne vrienden en 
hulpkrachten. Altijd is ons gedurende den 
oorlog in De Tribune, «het revolutionaire” 
blad, den duikboot oorlog geschilderd, met de 
meest donkere kleuren die Ravesteijn op zijn 
palet heeft. Maar de blokkade van Engeland 
ziet u, daar zei hij niks van. De blokkade 
dat io de permanente honger voor heele vol
keren. Daar wordt men „geestelijk en mate
rieel" niet sterker van. zelfs niet als men 
Hongaarsch, Oostenrijksch, of Duitsch arbeider 
is. Dit is vreemd, maar toch is het zoo. 
Zoodat we maar willen zeggen, W'ijnkoop 
die een overwinning wou van Engeland en 
Amerika en die met vriend van Ravesteijn de

schuld gaf aan den duikbootcorlop dat Ame
rika in den oorlog ging, hoe idealistisch van 
Oom Sam, zich nou niet moet beklagen over 
het „geestelijk en materieel”  geslagen zijn van 
de arbeideiS in Duitschland.

*Je hebt het gewild», zouden we kunnen 
zeggen. Het is niet buitengewoon oprecht van 
W'ijnkoop over wat hij zelf heeft gewild, nu 
den staf te breken. Wie het doel wil, moet 
ook de middelen willen. Dus als daardoor de 
revolutie niet op gang kwam in Duitschland, 
door dat „geestelijk en materieel”  het prole
tariaat geslagen w ps , door de blokkade, door 
de overwinning der geallieerden, dan is het 
standpunt van Wijnkoop niet goed voor de 
Duitsche revolutie. Gelijk hij, ondanks zich 
zelf, bewijst, door zijn drogredenen. Omdat
— dit ter verduidelijking — de arbeiders in 
Duitschland en Oostenrijk «geestelijk en ma- 
t.-rieel geslagen waren, op dien grond bepleite 
Wijnkoop later steun aan Weenen, de arbei
ders moesten eerst door weldadigheid uit de 
publieke kas weer op de been worden geholpen. 
Was het eenmaal zoover, dan zou er weer 
beweging komen. Dus eerst slaat Wijnkoop 
vreeselijke wonden, door zijn actieve geeste- 
ijke hulp en dat is dikwijls de meest voor
name steun die men in de oorlogvoerende en 
neutrale landen ken bewijzen aan één der 
oorlogvoeiende verbonden en komt later met 
zijn steun uit de gemeentekas van Amsterdam 
om de slachtoffers weer op de been te helpen.

Eerst de overwinning der geallieerden door 
hongerblokkade en oorlog in het belang der 
revolutie in Duitschland, dan uitputting gees
telijk en materieel der arbeiders, en daardoor 
volgens Wijnkoop geen revolutie in de cen
trale rijken van weleer. Dan weldadigheid uit 
ande;e landen om de aibeioers te helpen om 
weer in het gewone doen te komen, om weer 
daardoor tot revolutie te komen. Deze taktiek 
ais men het zoo mag noemen, is niet duidelijk, 
is niet helder. Men zou ze zelfs ingewikkeld 
kunnen noemen. Men moet zoowel «absoluut” 
als «reiatief» goed kunnen draaien om ze te 
verbergen, goed te praten en ze te kunnen 
„omliegen” om deze taktiek niet in de gaten 
te doen loopen. Wij volstaan hiermee. Later 
nog een woord over de rest der aanteekeningen.

Aan de lezers.
Het is nog steeds dringend 

noodig om steun te verleenen 
aan ons blad. Ieder lezer die 
de noodzakelijkheid voelt van 
den nieuwen strijd, moet ons 
financieel zoo krachtig moge
lijk steunen. Stuur dus geld. 
W a n t ons blad heeft het 
noodig.
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Het congres van het N.A.S.
Gedurendt de Paaschdagen heeft te Arnhem 

de onafhankelijke vakbeweging, aangesloten 
bij het N.A.S. drie dagen lang vergadering 
gehouden. De onderwerpen die daar aan de 
orde waren, zijn onze lezers reeds lang bekend.

De verschillende bladen der arbeidersbewe
ging hebben uitvoerige verslagen geleverd.

De materie, de stof, die in Arnhem werd 
omgezet in energie, in warmte, was het pro
duct van een lange, taaie historie, Het verhaal 
is centoonig, gelijk een bekende gesohiedenis 
van een groot schrijver.... Er was ereiseen 
klein land, laagland geheeten, in gezegd land 
bestonden twee vakoentrales, deze twee 
middenpunten waren allebei haarden van het 
(o, vreeselijke terminologie) reformisme.

En zoo het gaat, dat gelijk, gelijk zoekt, 
zoo was het ook in de dagen die voorafgingen 
aan de Nederlandsehe Revolutie.

Bloemgracht, o zoete naam, ging samen met 
Reguiiersgracht. Er was toen veel gerucht, 
krakeel, schimp en hoon. Zoo schandelijk een 
gedrag, wie zou het hebben verwacht van 
Lansink, den zoon ? In de ommelanden van 
Amstftl 85, aan de Schietbaanlaan gelegen in 
de Koopmansstad, zwoer men dit niet te 
zullen overleven.

Lansink zou gaan met Stenhuis ? Te wapen! 
Maar ook de tegenpartij toog aan den 

arbeid, ging aan het troepen werven. Een; .aal 
gereed met al deze toebereidselen, bezette de 
Lansink-partij eenige sterke posities. Dezen 
waren onneembaar. Zooals steeds, was het 
geniale zeer eenvoudig, Lansink, de veldheer, 
was in het bezit van deze hoofdstelling: niet 
het Bestuur deed, m aar de federatiebe
sturen hebben gedaan.

Deze hoofdsteiiing dorst niemand aanvallen. 
De tegenpartij deed een stap terug. In schijn 
was zij de zegevierende overwinnaar. Werke
lijkheid bleek te zijn dat Lansink en de Fede
ratiebesturen alle beslissende posities bleven 
bezetten. Het belegeringsspel wordt nu vo' rt- 
gezet op een nacongres.

* *♦
Deie historie is des te merkwaardiger, om 

dat het N.A.S. zulke gunstige kansen heeft 
gehad. Opgebouwd op de tegenstelling van 
t.et parlementair reformisme van de politieke 
arb*iders-partij eenerzijds en andeizijds tegen
over het vakveree ligingsreformisme van het 
N.V.V. staande, kon het N.A.S. zou men zoo 
zeggen, zich geheel revolutionair uitleven.

Madame historie heeft dit niet gewild. Aan 
dit harde feit kan sociaal anarchist en officieel 
oommunist niets veranderen. De wereldgeschie
denis zei eens een belangrijk iemand, is het 
wereldgericht. De vakbonden hebben tot taak 
onder het kapitalisme het lot van den arbeider

te verbeteren. Het is een duurzaam verbond 
van loonarbeiders.

Deze speciale vorm van organisatie der 
loonarbeiders die opgekomen is in een be
paalde fase van het kapitalisme, kan zich thans 
niet aanpassen aan de verandering der dingen. 
De vakbeweging moet zich houden aan de 
zaken van den dag. Zij moet de arbeiders 
bijeen houden, centraliseeren en als het gaat 
goedschiks en anders kwaadschiks, onder 
commando van de leiders stellen.

Van dit standpunt (wat het onze niet is) 
heeft Kolthek gelijk, als hij telkens spreekt 
van „breekijzers” ; van de tegenpartij die slechts 
op vage gronden verandering eischt.

Kolthek voelt, dat de vakbeweging niet 
gebouwd is voor de revolutie, maar zooals 
het heet voor de «directe belangen”  der 
arbeiders.

Voor een dergelijke beweging is niet revo
lutionaire piopaganda de hoofdzaak, veel 
minder de wereldrevolutie, maar het van tijd 
tot tijd in het leven roepen van een loonbe- 
weging. Alle bewegingen die in de onder
scheiden landen na den oorlog hebben plaats 
gehad en uitgingen van de beroepsvereni
gingen der arbeiders, droegen niet het karakter 
van aanval, maar waren een poging tot ver
dediging van het verkregene of om een verloren 
positie terug te krijgen. Het was geen aanval 
op het geheel, op den staat, het was niet de 
burgeroorlog, het was niet de hoogere vorm 
van den revolutionairen machtstrijd, maar het 
bewoog zich steeds op het niveau van den 
loonstrijd. De levensmiddelen prijzen hebben 
alle posities der vakbonden ondermijnt. De 
vermindering van de waaide van het geld, 
dus de geringere koopkracht van de arbeiders 
heeft met het „hooge”  geldloon, een lageren 
levensstandaard gebracht, zelfs voor de meest 
geschoolde aibeiders. Deze arbeiders willen 
terug winnen wat zij hebben verloren.

De hoogste eisch die in Frankrijk, Engeland 
en Duitschland door de vakbeweging word* 
gesteld is goedkoope levensmiddelen voor de 
arbeiders en grondstoffen voor de industrie 
door socialisatie.

Deze eisch is direct contra-revolutionair. Zij 
sluit in opbouw, hulp aan het kapitaal, aan 
den staat en daarmee aan het imperialisme. 

Deze feiten kan niemand ontkennen.
Als het iets bewijst, kan het alleen bewijzen 

dat de vakbeweging niet strijdt voor revolutie, 
voor directe omverwerping. Dit is de vakver- 
eeniging in den tegenwoordigen vorm niet van 
zins en wat sterker is zij, de vakbeweging, 
is niet op dit plan te brengen.

*  *
♦

De vakbeweging is uit den aard der zaak 
de beweging der bevoorrechte arbeiders. De 
meest geschooide, de meest vakbekwame ar

beiders profiteeren het meest van de resultaten. 
Maar wat meer spreekt, zij wier positie het 
meest vast schijnt als loonarbeiders, zij geven 
den doorslag in de vakbeweging, bij hetaan- 
geven van de richting, die zij moet volgen. 
Hierin is wat variatie soms, maar meestal niet. 
Diamantbewerkers, Typografen, Gemeente en 
Rijkswerklieden en ambtenaren, sommige ca- 
tagoriën van bouwvakarbeiders, geschoolde 
metaalbewerkers, ieder doet op zijn beurteen 
duit in het zakje. De room van de vakbewe
ging, is het meest conservatief, vormt het 
remmend clement.

In Amerika waar de verschillen tusschen de 
vakbeweging min of meer zijn opgebouwd op 
de tegenstelling tusschen meer en minder ge
schoolden in de industrie, tusschen American 
Federation of Labor en Industral Workers of 
the W'orld, heeft de laatste door de nooit in 
de wereld gekende reactie die in Amerika 
beerscht, een revolutionairen schijn. Gompers 
en Haywood zijn ondanks verschil van tempe
rament reformist met of zonder pacifisme in 
den klassenstrijd.

De concepties waarvan beide fracties der 
Amerikaansche vakbeweging uitgaan, zijn 
beide verkeerd. De eersten streven hun doel 
na door overeenkomsr en verplicht lidmaat
schap en steun aan één der beide groote 
partijen der kapitaalmagnaten, de laatsten 
verwachten alles van de werkstaking, van den 
eenen grooten vakbond en willen van politiek 
niets weten.

Dit gaat tevens samen met een domme 
verheerlijking van het geweld als zoodanig, 
het geweld op zich zelf, als wapen in den 
economischen strijd, tegen de trust als werk
geefster. Hiermee is wel de laatste redoute 
van de „revolutionaire” vakbeweging met het 
wapen der critiek zijn plaats aangewezen. 
Dat men hier te lande de communisten of de 
leden van de leiderspartij van Ravesteijn 
wijsmaakt, dat het N.A.S. revolutionair is en 
tevens wijsmaakt dat zoo iets, zulk oen ding 
mogelijk is, een ding wat nergens bestaat, 
n.I. een revolutionaire vakbeweging, is merk
waardig.

* **
Wat bij de opkomst en groei van het kapi

talisme mogelijk was voor de vakbeweging 
en bij den industrieelen bloei, de goede con- 
juctuur, is thans niet mogelijk. Niet omdat wij 
het schrijven, maar door de objectieve feiten 
der ontwikkeling. De enorme versterking van 
het kapitaal, de vermeerderde macht der 
banken, de toegenomen concentratie in alle 
sferen, de verscherpte uitbuiting, de toename 
van vrouwen en kinderarbeid, verveelvoudiging 
van stukwerk, taylorstelsel, de vermindering 
von loon, de vermeerdering van huur en 
directe en indirecte belastingen, daartegen



S L men r ,S Ui' d0° r Cn met de -nafhan-kel. ke vakbeweging evenmin als met de 
moderne. Dit geldt evengoed de syndicalist 
■n Duitschland als in Frankrijk. De loonstrijd

te testen " h  the' m!dde' 0m he! ka,,i,aal ;ian 
veranderen. *  * ° m h"  M  fe

E'ke zijweg, al het kleine moet thans worden 
vermeden. Daar leef, de vakbeweging 
Van deze ideologie bestaat zij: in den re. ei

de vak**weging wel de boomi..... a-r
nie het ideologie van Z t k 'Z c

deel r dhtoßen Cen ° nt,erdeL" jc ™ ee" deel „  dt sch. rps!e vjjau! van den ^
strijd van het proletariaat tegen het wereld 
imperialisme. De klassenstrijd is in deeerst 
plaats een politieke strijd. De vakbeweging is

' Mn *tr,' d om d<-' niacht, maar een strijd 
om geringe voordeelen. 1

*  *

Aan dezen regel waaraan elke vakbeweWnir 
onderworpen was, daaraan is het N.A S n "  
ontsnapt, -n de strubbelingen in het N A S

2, D e ' e ^ r  * * * * * * *  in kveiide beelden.De ellende van de tegenwoordige arbeiders
beweging kwam duidelijk aan het licht te
Arnhem. Het congres kon de onklaarheid
verwardheid van de massa der leden „iet

r S :  ZC brac-  *  ^  duidelijk S

De verwarring en o.klaarheid is het wair- 
van de leiders van het N.A.S. en N \' V 
geestelijk leven. Kerst arbeid in de diepte 
opklaring ,n woord en geschrifte naast scherpen 
strijd, kan daaraan een einde maken en geen 
eongies. I egenover de richting Lansink kan 
•'•en niet stellen een r e v o l, „ i , i ire vakbewe-
uJJg y ,lnl dc vakbeweging geschapen door 
het proletariaat is in zich zelf een haard ™

2 r me r  lie W s ,e «r- "e .n e .z u a .'„ ;-
.. “ « n,e' "•«• in de vakbeweging Allen

*'J" wi, daar lid van in deze,, o verg .t.t, ,
" aar het middel is het niet, evenmin a f  
parlementair optreden.

v * n l Z ke 7 T ng M  is refor"'istisch .......‘ard en van strekking
Tegenover de vakbeweging, soms daarnaast

systeem "  " Jd' ^  ^  ,IC' ' ad-  
T ' \  rV;'"  de organisatie in elk'fabriek de kern moet vormen

g a m e e r 6™ '’ 7 *  ^  Prü,' ,ariaat zich <>r- gamseeren, zonder centralisatie, zonder -,ls

r : r d'; •“  *«»•*", .r:E„
vakbeweging ook doet. De boven ,1 >

daan SDeS,rrbd,db' ZOldigdC b a l le n
hun mannen TS *  fabritk ‘«'kensn mannen en vrouwen. Deze massa van

bedrijven georganiseerden. van onder on

Schaff" ° P dUUr tie W;'Penen moeten vef- haffen om de macht ,e veroveren en d „

raden. mVan8e" d° ° '  dc heerschappij der

Voor deze gedachten moeten wii over-,1 
Propaganda maken en juist in de J I J ,
ging. Men mag dan de communisten roderen'

*........ « s r s «  *

door de «revolutionaire”  vakbeu^rim. - , V 
omverwerping van het impeiialisme'kan komen 
moeten wij van mee, af aan verstoren °

Het is daarom noodig thans lid te zijn van 
e vakvereeniging, daar steeds te strijden en 

overal voor ,e gaan en de a rb e id cs ï w ^
n,e( te sParen. Want de arbeiders moren 

n ,| geflikflooid worden. De toekon^ ™ t s
evolutionaire vakbeweging aan 

het vakvereen,gings-reformisme, m.-ar aan het 
r^ u* V.steem, a|s strijdmiddel in en voor <ie

i .e. hen goed communist roept daarom
"*». leve de onafhankelijke vakbeuee n, of 
*! M^ erne’ '!!a'" h< uwt door propaganda
“z ; -T * «*»»**: 4 Ä'd e  fabriek voor het radensysteem tenrop?- 
geeren, mede door middel van ons blad De 
Roode Vaan” , a,n de komst de nieuwe

VOOIi dt revoiu,'e’ v' or het raden
z e e n , ,  voor de dictatuur van het proletariaat.

„Wat vvi! Spartacus”?
Nog „ergens is in de geschiedenis van den

als in de 2 " ^  ,pel/ sp« ,d 

p r°t; . he! Par“ ,b - -  van de Kommunistische
voetlicht" I Dl" ISt,',a" d c" -ch voor het voetlicht durven wagen onder een revol-tio
natr masker. Nadat het Dr. Paul 
gelukt was met trucs en manoeuvres geheel 
m overeenstemming met de manieren van ge- 
wekste politicie de groote massa der oude 
Ic-den, de revolutionaire dragers van de o.de 
komm,,,, st.sche partij, van de org; ni^aiie te 
veiwijtle;cn, moest het aan den dag t.eden

bom,1  inslo'-r r  CL‘n,ralc van den Spartacus- 
tairen r 0 1 1  (en!’’evo,i>’e van den mili-

p. «.nd een revolutionaire vloetJ^olf 
over Duitschland ging, vond het partijbestuur 
nt n, getegenheid zijn taktiek te ontplooie

. " e  r r " a rd e  rev<-nin„ • , 0r de po.nieke reke-
j  T  dl' na‘" rilst • '^ngende heeren 
door oen opstand in het Roepbed, wist de’
Sp .. eus-centrale „iets beters te d-,en als de 
• -eöien tot DSuzig z0„  inn ,̂ verlanede 

z.;;ve|e arbuders-regeer.n, als naaste doei.
n t  ̂ kondigen. W,e in die dagen de stem- 

■ n* hult waargenomen van de strijdende 
"  c" l,ldere arbeiders ui, „e, f^ergebied 

weet da, de Firma Levi-Düwel goed heeft’ 
gedaan z„n gas,voo,stellingen in Rijnland snel 
'e beendigen en ziel, buiten het bereik van de 
geweren der arbeiders ,e stellen

Ongetwijfeld was het voor' hen beter het 

de W e T  T treVüll,,ionaire aataanuc opicc voort te zeften Ha»^tnen. Het isonnoodiir dit 
men 0p alle schanddaden van deze revolutie 
advocaten nog in bijzonderheden ingaat W ii 
geven hier slechts weer een J W  ^  pa " ' J 
bes uur der Kommunistische partij (Spartacrs
ï ï  nï ) , n *  R00de Vaan van Bc Jn  ^ n.
zich z d H e e k l maT ’ Waarme* ieze ,eiderszieh ze .f teekenen. Voor de Spartacus-ccmmu- 

en zou de laatste strijd slechts ten Toel 
hebben gehad: .de politieke macht der arbei-

ke m, derrr erderen' **  ^  V° ,,edige 1 ^eha- Kei.ng der bourgeoisie .
Tlians kan de proletarische dictatuur no^ 

met w o ^ n m h e , leven geroepen, echter v0(^ 
de .ontwikkeling m de richting van de pro
letarische dictatuur”  is een toestand, waarin 
de Politieke vrijheid onbegrtnst kan worden 
gebruikt, w aarin  de burgelijke democra-

w ' o Ï J S  dlCtetwt,r VEn kapitaal ■ p ireden van het grootste belang.”
V,, nneer men van deze heerschappen, die 

CU verklaren, werkelijk kan aannemen, dat zij 
d ■ nnee meer dan hun eigen egoïstisch, be
langen probeeren te behartigen, zoo steekt 
achter deze -  gedachten hadden wij bijna 
geschreven -  verder niets als waarin.

üe bolsjewisten in alle landen moeten in 
r “ . cn asch Zitten, want de heer Paul 

7  ^  teawanten hebben na IS maanden 
Duitsche. Revolutie eindelijk ontdekt, dat de 
V '« le  geprepareerde zwendel van de burge- 
Oke .democratie" toch in menig geval juist 
' " f. k“ n *’!"■ zullen de Kautsky’s ver-

' !ln dat Spartacus thans eindelijk be
rouwvol heeft ingezien dat tusschen de heer-

M ef bOUrSCoisie en de dictatuur der 
~ Sk'asse n°g  een middelding mogelijk is. 

e.^nover een zuivere «arbeidersregeering» 
»,’! "e Spariacus ^
_ e vormen. Daarom moet deze zuivere ar- 

l em regeering „deburgelijkecnntra-revolutie” 
re •( T t' n h "  SOC,aal democratische conlra- 
verder , d"* '’iet meer> en moet zijven r ,e soc,a|e en organisa(orische yef_
sterking der arbeidersklasse niet verhindern” . 
ni,.f S L* K-SCn Viln hCt Dl,itsche proletariaat
men over Ï  “  e'nS" S Waren’ dan zou men over deze mop hartelijk kunnen lachen

den h J e , V° 0rk0men da' de ° P va‘,ing van 
*"  ̂ ^ .V' n et verkeerd kan worden uit-

keliik H ,de Spartao" s-centrale uitdruk-
kchjk . „onder loyale oppositie verstaan wij •
Z d L  VOOr eidlng tot een gewei-' 
dadige om verw erp ing , met u»  den
a „rd  der zaak noodige vr!Jheid der
po. tiske agitatie der partij vo o r hare 
coe  einden en leuzen.”

P irh  h htl*’ d.e . leiders der Kommunisiische paw, hebben zich wel terdege rekenschap ge-
« ven hoe men ongemerkt in de zetel van

g rö o te 'Cda ,0 H k a n  ï , U i r f n - H a d d e n  d e  be ide  
K-Tr, , , Z '  h Van h£t Dui,SC,le Proletariaat Karl Liebknecht en Rosa Luxemburg nog

in hun" 1 'e fh00n n’ zi  ̂20uden zich omdraaien 
stv., o gl:i , revolutionaire proletariërs 
sfcU thans duidelijker als ooit voor oogen 
dat zij terwille van hun eigen toekomst, niet 
alleen de tegen kapitalistische uitbuiters, maar
w,> ,'e S m0C,en ° P (reden door
wie zij worden gebruikt als middel voor per-
soonh'ke belangen. Voor hen gelden evenals 
'oor de kapitalisten de woorden van het 
Spanacus-program. De knieën op de borst, 
dc du.men op de oogen!

Kommunistische Arbeiterzeitung, 
Hamburg.

Aan het proletariaat.
Frfnz t ; ° ;  Kar' LiebknecW’ ^ Lu x em b u rg ,
rist ,ch n re anderen ° Pgerid,,e Communistische partij (Spartacusbond) is politiek en
moreel bankroet. Na den dood van de 4-  

“ e ^ampioenen van het interne,ionfle 
Proletanaa., heeft een eerzuchtige, op macht 
beruste, met alle middelen der corruptie wer
kende leiderskliek het zoo ver weten te brengen
la'is lie e'ge" . btla" e’ de gedachten derprole- 
a ische revolutie te saboteeren, de partij in

reformistische banen- te dringen en daardoor

liet grootste deel der leden tot oppositie te 
brengen tegen het reformisme van het partij
bestuur van den Spartaci:sbond. Het partij
bestuur heeft het klaargespeeld, aüe üfdeeün-en 
der partij die onverzoenlijk streden tegen de 

jcontra-revolutionaire instellirgen als betV.rle- 
ment, de vakvereenigingen er, di bedrijfsraden 
door de wet in het leven geroepen, uit de 
partij te slu iten ,zonder deze dz *roo te  
afdeelingen der partij, in de gei^en- 
heid te stelien, hun stendpunt voo r de 
hoogste instantie der partij, het con
gres, u/teen te zetten en te m otiveeren.

liet bewijs is hiermede geleverd dat de 
centrale van den Spartacusbond de scheurin- 
heeft gewild, omdat het revolutionäre willen 
van de leden, tegengesteld was aan het contra
revolutionaire optreden van het partijbestuur, 
öe bestaande oppositie, vast besloten de 
Duitsche revolutie tot de overwinning te 
voeren, heeft zich nu als communistische 
arbeiderspartij geconstitueerd.

De communistische arbeiderspartij in Duitsch
land is geen partij in den gewonen zin 
Zij is geen leiderspartij. H.,ar voornaamste 
arbeid zal daarin bestaan, het Duitsche prole
tariaat op zijn weg ter bevrijd ing  van alle 
leidersschap naar krachten te stei ren 

De bevrijd ing  van de verraderlijke  
contra revo lu tiona ire  leiderspolitiek is’ 
net krachtigste m iddel om tot eenheid 
van het pro letariaat te komen. De com
munistische arbeiderspartij is zich niettemin 
ewust, dat de eenheid van het proletariaat, 

de eenheid in den geest van het radenstelsel
moet zijn, dit u het eigenlijke doel van de 
revolutie.

Arbeiders, Partijgenooten! De K.A.RD. is 
de meest besliste kampioen van het revolnti- 
onaire proletariaat. Genooten, maaki onze 
Partij zoo slagvaardig, dat het pr etariaat 
overwmt! Leve de wereld revolutie! Leve de 
°erde Internationale!

De communistische arhtiders-partij 
van Duitschland.

De censuur op de openbare lees
zaal te Amsterdam.

Men schrijft ons: ik ben er ondanks lang 
aanhouden met in geslaagd, voor De Rootfc 
vaan, ,n de krantenzaal der Amst. Openb. 
leeszaal een plaatsje te veroveren.

De Directie schijnt zich niet de toelating 
van alle richtingen ten doel te stellen. Voor 
rechts van alle gading open, -  uiterst links 
er, ,itteratuur die geen mooi licht op het kapi
talisme werpt, zooveel mogelijk weren — 
dat 's blijkbaar haar onuitgesproken grondslag.

'i zouden dit met voorbeelden uit de ver- 
schillende afdeelingen kunnen staven.

Ons nooit volprezen Gemeente-bestuur han
delt hiermee geheel in den geest van inrich- 
Inhfcn ais Ons Huis, Volksuniversiteit, e.d. 

“ Iteniaai lichamen van het Behoud
W ij wenschen dit slechts even re signaleeren.

Socialisatie.
De S.D.A.P. heeft een commissie een rap

port laten uitbrengen over socialisatie. Nu 
nog een rapport van de commissie door de 
peering benoemd, dan nog zoo iets van het

N.A.S. dat 0( k een commissie za! benoemen 
en dan zijn we er!
I'1 e 'v geval hebben we nu een omschrijving 
van wat men socialisatie noemt. En Hat is 
net mis! De knappe mannen die de com- 
!“ ss!e der S.D.A.P. hebben gevormd zullen 
iet wel weten! Juist omdat ze het wel weten, 

moet hun werk meer in het licht 
w ...ii, geskid. Want de vele kolommen die 

rr,PP°rt i’i «Het Volk” heeft beslagen doet 
met alles uitschijnen. Natuurlijk is het rapport 
zooa.s het in druk verscheen, nog niet aange
nomen door het congres van de‘partij. Maar 
het za! wel lukken, want de geachte afgevaar- 
\ !£ en Zll,,en wel buigen voor zooveel ge
leerde mannen, de knapsten van de partij.

Mocht er soms iemand zijn die bedenkingen 
heeft, van principieelen aard zullen die niet 
zijn. Het zullen meer details zijn die beden- 
ingen opleveren. Maar er zit toch wel wat 

in. in dat n.pport. We sch’ijven even de de- 
fmitie ï.f, betrekkeüik socialisatie.

"Sncialisatie is doelbewuste vermaatscfiap- 
pelijkmg der voortbrenging. Het is niet het
zelfde als socialisme. Het is de weg naar het 
socialisme. Het is zooveel als van "het soeia- 
'stiscli b-insel thans verwezenlijkt kan worden 

liet is een proces met verschillende phasen en 
als eidelijk uitkomst het socialisme” Zie 
burgers, boeren en buitenlui, dat weten we 
gelukk'g alweer. En aan wie zullen deze ge
socialiseerde bedrijven toebehooren? Wefze 
moeten al., „zelfstandige eenheid” geconstitu
eerd worden. Ze moeten -gesocialiseerd auto
noom zijn. Dus om de heeren tegemoet te 
komen stellen we de zaak zooals ze is. Je 
lit'ht dus particulier bedrijf in alle vormen 
u--ar:wist gemeente bedrijf en weet hooger 
staatsbedrijf en dan komt het «autonome» als 
«zelfstandige eenheid» geconstitueerde bedrijf.
Los van alles. Maar wie is de eigenaar? Het 
partijhestuvr der S.D.A.P.? Het N .V.V.?Dat 
zal vul niet. Neen, de liceie woordenkraam 
\an te geieeide heeren der commissie komt 
er op neer het feit te willen verdoezelen, dat 
, «.’esoaaiis-ecrde bedrijf komt in handen van 
den sta.-.t. Het is niet prettig heeren dat te 
moeten toegeven. Maar schaam u toch niet!
De heeren zijn wel zoo diepzinnig om in te 
zien dat m de kapitalistische maatschappij, de 
kapitalistische productiemiddelen of aan ge
meente en staat of aan de Naamlooze Ven
nootschap of aan den individueelen kapitalist 
mottin toebehooren. Neem de margarinefa- 
b.;.eken heeren, neem de groote transport
middelen wie zal ze onteigenen en thans 
onder de bestaande verhoudingen ze 
^vernemen? Wie anders als de staat ?

;.n dat zal de werkelijke eigenaar zijn. Die 
is verantwoordelijk voor den gang van zaken 
m het bedrijf, voor het verlies komt hij op 
de winst strijkt hij op, de staat. De productie,’ 
de handel, is niet nationaal, maar internatio
naal. Dus zijn tenslotte alle prijzen wereld- 
m irxtprijzen. Want de «autonome*, zelfstandige 
eenheden, alias de staatsbedrijven, zullen 
waarschijnlijk wel in staat moeten zijn om te kun
nen concurreeren op de markt. De meerwaarde uit 
d e bedrijven komt zoo in handen van den 
eigenaar, van den staat, zooals vroeger in 
handen van de N.V. of de aüeenbezitfer die 
op een villa woont in Baarn, Dieren of Sche
ven ingen.

Dat de winst komt aan den staat is om 
"iet de woorden van het . apport te spreken 
met „de weg naar het socialisme” . Maar het 
middel om den slaat millioenen, zelfs millarden 
ui handen te spelen. Evenmin als de winst in 
handen van den particulier „de weg (is) naar 
het socialisme” , zoomin is het onze taak om 
de meerwaarde te brengen in handen van den 
staat. Want de staat is een klassestaat. Hij is 
het middel van de kapitalisten om hun heer
schappij te handhaven in het binnen- en 
buitenland.

De heet en der socialisatie commissie ver- 
sterken dus den staat. Het kapitalisme is niet 
zooals vroeger, maar is veranderd. Het heeft 
een ontwikkeling doorgemaakt die heeft geleid 
tot de oppermacht van één b.paald soort kapi
taal, die industrie, handel en koloniën verbindt 
dat is het finantiekapitaal. Daaraan moeialles 
zich ondergeschikt maken. Want het bank
kapitaal^ is _ de opperste macht, die hij mede 
uitoefend duor de in den staat georga
niseerde klassem acht en met geweld, met 
(e dictatuur alles onder den voet loopt. Een 
bewijs voor deze bewering kan inen vinden 
in den wereldoorlog in 1914 begonnen.

Dus steun aan den staat door hem de 
meerwaarde in den schoot te werpen, al vindt 
het finantiekapitaal het niet prettig voor het 
moment als hem een beleggingsfeer in een 
bepaalden tak van productie of verkeer wordt 
ontnomen, de staat is tenslotte toch het orgaan 
van de machtigste kapitalisten, van de banken 
die' verzwagerd zijn met industrie, handel 
scheepvaart en koloniën. Het kapitaal is de 
baas over den staat en niet de winderige 
parlementariërs.

Dus spelen de heeren ten slotte door reus
achtige staatsbedrijven in het leven te roepen, 
die ze met vreemde namen benoemen, in de 
kaart van het kapitalisme, van het iinperia- 
isme, door geld en, steeds meer geld *an den 

staat te verschaffen, aan den staat die het 
werktuig is van de financiers, aan den staat 
die het proletariaat in bedwang houdt, onder
drukt en ui den oorlog stuurt om den wil van 
et finantiekapitaal ie voltrekken, tegen andere 

groepen van mededingers.
Daarom brandmerken wij deze heeren der 

b.U.A.P.Sche socialisatie oommissie, zoo ge
leerd als ze moge zijn, zoo deskundig als ze 
zijn als specialiteiten, als een bende contra
revolutionairen die socialisatie een weg naar 
het socialisme vinden, terwijl het een weg 
naar de versterking van het kapitaal, van de 
staatsmacht, van het imperialisme is, en dus 
tegen het proletariaat, tegen de revolutie 
tegen den werkelijken weg naar het socia
lisme, dat alleen komt in een strijd op leven 
en dood tegen den bestaanden staat.

Zoo hei bovenstaande nog bewijs noodig
J ’ men Züu ,let kunnen vinden in een ander 
deel van het rapport.

Wat is de positie der arbeiders in zulk een
gesocialiseerd bedrijf? Er komt of moet
komen de „Instelling van vaste bemiddelings-
commissie. ter verm ijd ing  van bedrijfs-
stilstand door w erkstak ing  (dat) js
noodaakelijk. Indien dez» in strijd met het
moreele recht (Sic.) toch mochten uitbreken
dient de gem eenschap over de mid-
de en te beschikken, zich daartegen 
te verzetten.”



Dat is dus de georganiseerde staats-onder- 
kruiperij, de „technische noodhulp” , van 
Troelstra, van der Waerden, c.s. Als in julk 
een bedrijf gestaakt wordt, het .autome* als 
zelfstandige eenheid geoonstitueeid, dan komt 
de groene politie van Troelstra en staats- 
onderkruipersbrigade om het -moreeie recht» 
te handhaven van den imperialistischen staat. 
En dan zegt men nog dat de S.D.A.P. geen 
socialistische partij is. Foei hoe aurft men het!

De Tribune en de Communistische 
Arbeiderspartij in Duitschland.
Sedert een paar weken bevat het dagblad 

van de C.P. in zijn rubriek Buitenland, be
richten en mededeelingen over de nieuwe 
partij in Duitschland. Dat is natuurlijk het 
goed recht van de redactie van de Tribune en 
haar handlangers.

Maar wat niet haar goed recht is, is het 
verspreiden van onjuiste mededcelingen en uit
knipsels uit de bladen van de burgerij en d* 
Vorwärts, het orgaan van Noske cn Ebert, 
over de nieuwe partij.

liet is natuurlijk heel wat anders te betoogen 
dat "ïen ietwat van meening verschilt met 
onze partijgenooten in Duitschland, dan stellig 
te lasteren en onder het mom van polemiek 
leugens en drogredenen te verkoopen.

In de krant van 8 Mei (A ’damsche Editie) 
heeft het blad een stukje, onder het Hoofdje: 
«Nationaal Bolsjewisme», afkomstig van de 
Spartacuscentrale te Berlijn. Op een andere 
plaats van ons blad kunnen onze lezers 
eenige authent'eke stukken vinden, afkomstig 
van de nieuwe partij, die hen in staat stellen 
te oordeelen over de taktiek van den Sparta- 
ousbond, zooals hij thans is.

Op deze zaken gaat de «Rose Vaan» van 
Berlijn niet in. Het moet iedereen duidelijk 
zijn, als hij nog lezen kan en nog niet geheel 
verleugend is door de bladen der leiders, dat 
de heer Levy c.s. verraders zijn, als men let 
op de feiten, in de documenten door ons ge
publiceerd, vermeld.

„De kose Vaan” van Levy lanceert nu, 
evenals de Vorwärts en de N.R.Ct. het praatje 
van het «Nationaal Bolsjewisme».

Kaufenberg er. Wolffheim hebben in Duitscii- 
land publiek aan «De Vorwärts» getart om 
aan te toonen met feiten, dat zij in verbinding 
hebben gestaan met de Kapp-officieren. Het 
schurkenpak van „De Vorwärts”  is echter in 
gebreke gebleven dit aan te toonen. De heer 
Dr. Paul Levy en zijn „Rose Vaan”  deed het 
al evenmin, maar om toch een tegenwicht te 
biedsn tegen de gegronde aanmerkingen der 
nieuwe partij, heeft dit heerschap en zijn 
kornuiten den moed het praatje van de ver
binding met de Kapp-officieren te verspreiden.

Kan inen, zouden wij willen vragen
betei de I ribune leeren kennen als men

dit weet en de ook — communisten van de
Ti ibune weten dit, dat zij deze beschuldigingen
van Levy, van de Vorwärts klakkeloos over
nemen ?

W ij zullen nu eens probecren aan te toonen 
waarom de reactie, wij spreken niet van re
dactie, van de I ribune zoo schrijft, als ze 
schrijft.

*  **

De nieuwe partij in Duitschland voert niet 
alleen den strijd teger. Müller en de Rijksweer, 
tegen den binnenlandschen vijand, maar ook 
tegen de Entente, tegen den vrede van 
Versailles, die zij evenals wij met ons klein 
blad, evenals Gorter beschouwen als de hoofd
vijand !

Zij zijn bereid tegen dezen vijand niet met 
revoluties, niet met dubbelzinnige redevoerin
gen in het parlement, niet met congresje-spelen, 
maar met alle middelen te strijden, mede door 
de wapenen van het tot macht gekomen pro
letariaat van Duitschland en in verbinding met 
de roode armee van Rusland. Zij aanvaarden 
dus als konsekwentie den revolutionairen oorlog 
tegen het Angio-Amerikaansche Finantie-kapi- 
taal. Zij zijn de eerste Duitsche kommunisten 
die de Entente als de hoofdvijand van het 
proletariaat van alle landen ei kennen.

Kan men nu een grooter misdaad bedenken 
die men kan begaan en in de oogen van een 
v. R. en Wp. ? Hoe kinderlijk, hoe weinig 
verstand van de echte theorie van Knuttel, 
van Opmerker en van heel den trits van hooge 
priesters uit den politieken warwinkel van 
v. R. moet men hebben, om zoo iets uit te 
geven voor een goede taktiek! Heusch het is 
jammer dat Laufenbeig en Wolffheim geen lid 
zijn van de leiderspartij van Wijnkoop c.s. in 
dit land, anders zouden ze hem afmaken even
als de honden, Gorter dit probceren te doen, 
door het praatje te verspreiden, Laufenbeig en 
Wolffheim zijn zenuwziek! Als proef op de 
som dient wel het feit, dat de heer Paul Levy 
uit Berlijn dit ook doet met betrekking tot 
Wolffheim! Eere wien eere toekomt.

Dit is wel de hoofdreden waarom de Wijn- 
koopersknechts zoo fraai optreden tegen de 
Nieuwe partij in Duitschland. Het standpunt 
tegen de Entente wat de Nieuwe partij inneemt, 
daar zit hem de kneep.

* **

Dan zijn er nog andere bijkomstige motie
ven. De overeenkomst tusschen het optreden 
van liet Partijbestuur van de S. D .P . (C .P .) 
hier tegen de oppositie in 1917, 1918 en verder 
en dat van de Spartacus-certrale is treffend.

Wie zijn het geweest, die toen de statuten 
het gebiedend voorschreven om een buiten
gewoon congres bijeen te roepen, door dat 
een voldoend aantal leden vertegenwoordigd 
door afdeelmgen, dit hebben verlangd, om het 
P. B. aan de 3e Zimmerwald-Conferentie te 
Stockholm te doen deelnemen, op grond van 
de op het congres aangenomen resolutie ?

Wie hebben toen de oppositie met v e r 
krachting van de Statu ien een buiten
gewoon congres onthouden?

Wijnkoop, Ravesteyn consorten.
Wie is het geweest die op het drukkerij- 

congres de po litie  in de zaal riep in zijn 
kwaliteit als voorzitter, om Krets die latei als 
bezoeker kwam. te verwijderen?

Wijnkoop!
Is het een wonder vragen wij, dat deze 

lieden zoo symphatiseeren met den heer Levy 
en zijn infame trucs tegen de oppositie in 
Duitschland ?

Krijgt de richting der nieuwe Duitsche partij 
veet in de 3e Internat onale, naar verluidt is

ze daar uit verwijderd door den heer Levy en 
zijn West-Europeesch Bureau te Berlijn, dan 
is het uit met de heerschappij van enkele 
leiders en hun onbenullige inteüectueele steun
pilaren, zooals die zich openbaren in de C.P. 
in Holland evenals bij de Spartacus-centrale 
te Berlijn.

* *
*

Evenals wij, hebben Laufenberg en Wolff
heim diepen eerbied voor Rosa Luxemburg en 
Liebknecht.

Zonder daarom t© zwijgen over zekere 
tekortkomingen van onze lieve doode, Rosa 
Luxemburg, evenals van onzen held Karl 
Liebknecht. Het heeie Duitsche, het internatio
nale proletariaat staat eens op om hen *te 
wreken. Dit neemt niet weg, dat Laufenberg 
en Wolffheim kritiek hebben op deze grooten. 
Daarom is ons blad een met de kameraden 
der nieuwe partij.

Door middel van ons kleine blad maken 
ook wij, evenals zij, front tegen alle leiders. 
Ook daarin zijn wij het met hen één.

Als eerlijke mannen zijn wii verplicht hier 
mede te deelen dat wij hun kritiek op de 
vakbeweging wel onderschrijven, maar nog 
niet kunnen toepassen.

Dat is dus een verschil. Ook de opinie om
trent het parlementaire optreden van de nieuwe 
partij in Duitschland, een practijk die zij aan
wijst als een voorname bron van reformisme 
iu de landen van West-Europa en dus moet 
worden v«rworpen als middel, dit kunnen wij 
nog niet, in een land waar revolutie ontbreekt.

Op deze plaats vervullen wij een eereplicht, 
nu in verschillende landen door de opportu
nisten uit de 3e Internationale de nieuv/e 
partij wordt verguist, hen uit het diepst van 
ons hart een welkom toe te roepen.

Als de 3e Internationale uit zulke partijen 
zal bestaan, dan is ons de zegenpraal, trots 
alles!

Uit een artikel van Gorter in 
„D e Nieuwe Tijd”  van 1 A p r il’20.

Met dit onderdrukken ven het vrije woord 
had de leiding der C.P. dus bewezen, dat zij 
voor geen enkel middel terug deinsde om 
haar eenzijdige pro-Entente politiek te doen 
zegevieren. Zij hau bewezen, dat zij, om haar 
kleine partijbelangetjes te bereiken, in de 
buitenlandsche politiek dezelfde taktiek volgde 
als Troelstra in de binnenlandsche. Dat zij niet 
een zuivere en daardoor krachtige (zij het dan 
ook een voorloopig zeer kleine) partij wilde, 
zooals Lenin en de Bolsjewiki, maar een door 
aantal en vooia! door stemmen machtige (!) 
Dat zij dus, hoewel veel verder naar 
links staande, van hetzelfde hout was 
als T roelstra en de leiders der S.D .A .P. 
en dus onbetrouw baar.
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De Communisiiscne Arfieiderspariij in Duiisctiiand 

en M  Uiiuoerend Comiiß van de 3e iniernaiionaie 
te moskou.

Volgens een mededeeling uit Moskou, is 
de commissie van 3 benoemd op de con
ferentie der communisten uit verschillende 
landen, gehouden te Amsterdam, ontbonden. 
De secretaris van het comité te Moskou, 
Radek, zegt in bedoelde radiogram, dat de 
taktiek van de K.A.P.D. op de meeste 
punten in strijd is met de taktiek, zooals 
die door het comité wordt voorgestaan. 
Dit betreft de punten parlementarisme en 
toetreden tot de vakvereenigingen. Beiden 
worden verworpen door de K.A.P.D. voor 
Duitschland. Verder eisclit het radiogram 
van Radek dat de K.A.P.D. twee leden, 
Laufenberg en Wolffheim, uit de partij moet 
verwijderen, omdat het nationalistische con- 
tra-revolutionairen zijn. Dit laatste moet ge
schieden vóór liet congres ie Muskou!!!

Het zou nu de plicht zijn van het A ’damsche 
Bureau, bestaande uit Rutgcrs, H. Roiand 
Holst en Wijnkoop, om te spreken.

Wijnkoop zal dit natuurlijk laten, ais 
gewiekst opportunist kan hij zóó| laveeren 
en ook anders. Het besluit om de K.A.P.D. 
teerkennen zal hij wel goedgevonden hebben 
niet het oog op de omgeving waarin hij 
zich bevond. De besloten conferentie te 
Amsterdam iieeft ons dit reeds geleerd. 
Maar Roland Holst en Rutgers, waarom 
zwijgen zij.*' Nu zij zwijgen, onze voor
mannen. zullen wij spreken.

hl de eerste plaats protesteeren wij tegen 
de geheele wijze van optreden van het 
Uitvoerend Comité. Niet een bureau, maar 
een congres moet uitmaken of een partij 
al of niet zich bij de 3e Internationale mag 
of kan aansluiten. De manier waarop Radek 
tendentieuse berichten in de weield brengt 
over de K.A.P.D. komt veel overeen met de 
manieren van de Regeeringsbureaux der 
oorlogvoerende mogendheden. Deze manier 
van bewerking door telegrammen, daartegen 
verzetten wij ons met de meeste scherpte. 
Buitendien komt het ons zeer vreemd voor, 
dat Zinowjief, Radek c.s. zulk een kabaai 
maken per radiogram over Wolffheim en 
Laufenberg, door iets te beweren wat niet 
juist is, en zwijgen over het gemeen 
verraad van Levy. Deze baas van de 
Spartacus-Centrale, die met zijn infame 
handlangers in Maart, de met doodsver
achting strijdende arbeiders van Rijnland- 
Westfalen verraderlijk in den rug viel ge
durende den burgeroorlog tegen de eigen
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bourgeoisie, is blijkbaar een gewild lid bij 
de bureaumannen van Moskou.

Deze dubbele moraal bij den aanvang 
van de 3e Internationale stellen wij direct 
in het licht. Al is voorloopig alléén de 
instantie te Moskou schuldig aan dit feit.

Dat Laufeiiberg en Wolffheim nationalis
tische contra-revolutionairen zijn, ontkennen 
wij. ln de houding door hen aangenomen 
gedurende den oorlog is geen enkele aan
wijzing te vinden voor de bewering van 
Radek c.s. Het zou zeker veel beter gemoti
veerd kunnen worden als men de karak
teristiek van Laufenberg en Wolffheim toe
paste op Wijnkoop en van Ravesteijn, die 
steeds opkwamen voor een overwinning 
van Amerika en Engeland, gedurende den 
oorlog. Als er wat uit te sluiten valt komen 
de laatstgenoemde het eerst in aanmerking 
evenals Levy. Voorhands komen wij na
drukkelijk op tegen den dictatorialen eisch 
gesteld aan de K.A.P.D. um Laufenberg en 
Wolffheim uit te sluiten. Deze eisch is een 
grove schending van den geest der 3 e 
Internationale, die niet een partij van leiders 
mag zijn die van bovenaf decreteert, maar 
een partij van de massa.

„Kommunisme tegen Spartacisme” in tegen
spraak met de beginselen van het weten
schappelijk socialisme” . Deze motie werd 
in tweeën gesplitst. Het eerste deel tot de 
woorden: „in nationalistisch vaarwater te 
brengen werd eenstemmig aangenomen; 
het tweede deel met alle stemmen voor, 
behalve van de twee Hamburger-partijge- 
nooten.

Dezen hadden reeds vooraf verklaard, 
dat zij verplicht mandaat hadden en de ieden 
nog geen stelling hadden genomen ten 
aanzien van genoemd geschrift.

** *

Hoe staat het echter met de meeiiingen 
van Laufenberg en Wolffheim in K.A.P.D. ?

Op het einde van Mei hield het partij
bestuur, met de vertegenwoordigers van 
alle districtsorganisaties, een vergadering 
waarin men zich bezig hield met de mee- 
ningen van Laufenberg en Wolffheim. W ij 
lezen in het verslag omtrent deze zitting: 
„Verder gaf de spreker een polemische be
schouwing over het „Hamburger Commu
nisme” . . . .  Hierna volgde een uitvoerige 
discussie. Het resultaat was de volgende 
motie. De vergadering van het P.B. der 
K.A.P.D. gehouden einde Mei, is van meening 
dat een scherpe omschrijving van de ge
dachte van den klassenstrijd noodzakelijk 
is voor de revolutioneering der arbeiders
klasse.

De scherpe toespitsing van den klassen
strijd zal ook ue ideeën van het proletariaat 
in den huidigen toestand in revolutionairen 
zin beïnvloeden. Het partijbestuur komt met 
de meeste beslistheid op tegen tendenzen, 
die geschikt zijn om het Duitsche proletariaat 
in nationalistisch vaarwater te brengen. Het 
P.B acht de opvattingen neergelegd in het 
geschrift van Laufenberg en Wolffheim.

Wat eischt echter de K.A.P.D. in het 
ontwerp-program ? „Directe politieke en 
economische aansluiting bij alle ovcrwin- 
nende proletarische landen {Sovjet-Rusland 
enz.) in den geest van den internationalen 
klassenstrijd, ten behoeve van de gemeen
schappelijke verdediging tegenover de aan
vallende tendenzen van het wereldkapitaal” .

Dit is, dunkt ons, duidelijk. De K.A.P.D. 
wil evenals wij één front vormen met het 
Russische proletariaat tegen het wereld
kapitaal, niet een front van woorden, maar 
van het gewapende proletariaat tegen Enge
land en Amerika. De K.A.P.D. begrijpt dat 
dit een ijzeren noodzakelijkheid is.

Deze noodzakelijkheid begrijpen de 
meeste communisten nog niet.

Dit begrijgt de K.A.P.D. wel. Zij aan
vaardt dus de revolutionaire oorlog tegen 
wereldkapitaal als het de revolutie in 
Duitschland wil worgen. En Rusland is • 
dan verplicht met zijn roode armee, 
Duitschland te helpen tegen Engeland en 
Amerika.

** *

Dit is het punt waarom het gaat voor 
Moskou. Het bureau met Radek aan de spits 
begrijpt zeer goed als men voor Duitschland 
het parlementarisme verwerpt, alleen een 
beroep op de wapens overblijft! Dit kan 
Radek aan de K.A.P.D. niet euvel duiden.
Was hij het niet, die, toen hij in Duitschland
was, openlijk schreef
dat het R u s s is c h e  proletariaat het 

D u i t s c h e  zou verdedigen aan den Rijn ?
Is het niet de aanhanger van Spartacus, 

Wijnkoop die in de brochure: „De Russische 
en de Duitsche revolutie”  daartegen opkomt, 
zonder den naam van Radek te noemen?

Thans wil Radek het niet. Want hij en 
de zijnen beschouwen de 3e Internationale 
als een verlengstuk van de buitenlandsche


