
roept, dat is ons internationale inzicht, dat gaat 
boven het HoHandsche N. A. S. Een niet al te dom 
mensch zou dan wel eens kunnen vragen, waarom 
hadden jullie dat „internationaal inzicht" niet twee 
jaar geleden, een jaar geleden, toen jullie een vrij 
huwelijk sloten met het N. A. S. ?

Vólgens een gedegen spreekwoord, dat zegt, dat 
men alle gebeurtenissen moet beoordeelen naar hun 
datum is het niet van alk* belang ontbloot te weten, 
dat de „Eenheid" juisi een jaar en zes maanden 
bestaat.

De toepassing van de Moskou-politiek op de vak
beweging in Nederland is veranderd, sinds 't spook 
Fimmen aan de deur klopte. Let op den datum.

Het gebeuren in de voorgaande regels kort weer
gegeven, is voor ons niet zonder leering.

Er blijkt uit, hoe sterk de invloed van rechts is 
op de partij van Moskou, en de elementen, die zich 
daaraan verwant voelen.

Natuurlijk is Moskou voorloopig allen invloed 
neen, alle vertrouwen kwijt bij het N. A. S. ; de 
laatste heeft zich reeds afgescheiden van hat R.I.V.

De kronkelige eenheidsfront-politiek met geheime 
circulaires tot afbraak van de kleine federaties van 
het N. A. S., die de partijgenooten niet mogen kan
nen, niet v/orden openbaar gemaakt, is een van de 
vele bewijzen van het geknoei van Moskou.

Het uitgangspunt van Moskou : verovering van de 
vakbeweging door cellen vorming, door een eenheids
front-politiek, heeft voor den zooveelsten keer een 
nederlaag te boeken.

In Duitschland, waar men slechts met een groote 
vakbeweging te doen heeft, is van vordering, van 
een voortschrijding, in den zin van Moskou, geen 
sprake.

De uitgeworpen afdeelingen van den Bouwvak- 
ar'bcidersbond, die zich nu afzonderlijk als vakver
eniging voor Duitschland hebben geformeerd, wor
den niet meer in den schoot der moderne vakbewe
ging opgenomen !

Daar, waar het niet tot een breuk is gekomen 
door het voeren van oppositie in de vakbeweging, 
worden de officieele communisten steeds tammer, 
steeds bescheidener.

Houdt men nu in het oog, dat Duitschland langen 
tijd in revolutionaire gisting is geweest, geen arbei
dersklasse zooveel heeft gedaan (afgezien van Rus
land 1917-'20) in vergelijking met andere landen 
als dde Duitsche, voor de revolutie, dan kan rnen 
nagaan, hoe gering de pogingen van Moskou zijn 
geslaagd, juist door zijn verkeerde doelstellingen.

Hoe het in Frankrijk en Engeland staat met deze 
veroveringspolitiek van Moskou valt licht te be
vroeden. De mislukking is in deze twee landen an
ders genanceerd dan in Duitschland. maar ze heeft 
daarom niet minder gefaald.

In het licht van internationale ervaringen, hier te 
lande te loopen achter Fimmen, is meer dan be
krompen.

Te wedden op de kaart van het N. A. S. is niet 
minder blijk geven van bewustzijnsverenging.

De vakbewaging is nu eenmaal, zooals ze is 
geworden in den loop der kapitalistische ontwikke
ling, eer machtige instelling in de hander der leiders 
om de arbeiders-massa te overheerschen, en voorai 
te zorgen, dat geen revolutionaire bewegingen ge
vaarlijk voor de burgerlijke orde, tot uitbarsting 
komen.

Zonder de vakbeweing in Duitschland en hare 
bloedige politiediensten, in samenwerking met de 
deern der sociaal-democratie, zou het Duitsche ka
pitalisme zijn weggevaagd.

In Rusland moesten in de revolutie van 1917 wat 
er bestond aan naar europeesch model gevormde 
vakvereenigingen worden vernietigd ; de canailles 
waren natuurlijk contir»-revolutionair.

W ie uit de feiten niets leeren wil, wie zich wil 
laten verlokken door kleine voordeelen. kan zich
aanpassen.

W ie  langs den kortsten weg wil naar de be
vrijding : hij of zij sluite zich aan bij onze kleine 
partij.

De herdenking van Herman Gorter
De herdenking van H ER M A N  G O R T ER  kan niet 

anders zijn, dan het voortzetten van Gorter’s werk.
Laat Gorter zelf daaiover tot U spreken. Leest 

zijn brochures ! ! ! Dc navolgende worden U, na 
ontvangst van postwissel, door Je  administratie van
„D E  ROODE V A A N  , van Spilbergenstraat 151' 
Amsterdam, franco toegezonden.
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Voor den welwillenden lezer merken wij nog op, dat 

WIJ het vraagstuk van het parlementarisme en de vakbeweging 
en de takt.ek. zooals de K.A.P. die verstaat, hiermee volstrekt 
met hebben .„(geput, maar slechts even aangeraakt

Geen redelijk mensch zal verlangen, dat in een klein

behandeld1 ' ° P a" e ' raa^ ‘ukk-  worden
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..Neen", zegt van 't Riel, „ik  ben Hoofdredacteur en 

mij is dc leiding, ze kommen d’r niet in I"
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De Trotsky-oppositie in Rusland treft 
het toch maar slecht in Holland. Haar 
meest eminente vertegenwoordigster Ro
land Holst, is bepaald op den terugtocht 
naar het reformisme. In tegenstelling met 
dc anarchisten van uiteenloopende rich
tingen, vinden we een tegenstander ook 
Socialist die tegen Sovjet-Rusland is, 
nog volstrekt geen geestverwant van ons. 
Dit geldt niet alleen voor cle sociaal
democraten, maar ook voor de communis
te! J L  uit de 3e Internationale treden.

Het geval-Roland Holst zou de moeite 
van het bespreken niet waard zijn, er zijn 
meer van die gevallen, als Roland Holst 
geen redactrice was van het maandschrift 
„Klassenstrijd', wat wel niet formeel, 
maar toch feitelijk van het N. A. S. is.

Sneevliet, een man van gering doorzicht, 
in den klassenstrijd, laat Roland Holst de 
leiding van het tijdschrift ; de redactrice 
ageert onder de lezers, belegt vergaderin
gen met en voor hen.

W ij rclcvccrcn even, wat Roland Holst 
in een der nummers van ..Klassenstrijd 
heeft beweerd.

i Die niet dc eenheid van de politieke 
internationalen, de 2e en 3e, voorstaat, is 
„objectief contra-revolutionair."

2. Dat de 3c Internationale op vakge
bied de vereeniging wil van I. V. V.\en 
R. V. I. stond bij haar bij voorbaat vast.'

3. Men moet niet de leiders van dc 
andere organisaties aanvallen.

4. De eenheid in bovengenoemden zin 
moet beginnen met de vereeniging van 
a Ie jeugd-organisaties in één bond.

5. Geen cellen vorming in of bemoeiing 
met de vakbeweging door de politieke 
partijen.

Het is duidelijk, dat Roland Holst be
hoort tot de likwidatoren. Zij wil alles 
weer in oude banen leiden, natuurlijk on 
der voorgeven van scherperen strijd tegen 
het kapitalisme. W c moeten allemaal in 
één partij en in één vakbeweging. Roland 
Holst heeft de K. A. P. al zielkundig 
dood geargumenteerd W ij hopen niet op 
het reformisme ; de diagnose is zeer een
voudig, dus weg met die lui. W ij vallen 
dus buiten de geniale oplossing van Roland

Holst. Ach. we zullen dus niet bij het 
ofit f ’est van beginseien zijn, onder lei -
dini* \an de hoo'c priesteres Roland 
Holst

OnJertuss hen vormt /.ij, zot» mogelijk 
met passic\ 'nu1.» van de leden van het 
\. S . een moeras van de ergste soort.

Nu laten wi, het aan Roland Holst over, 
in de veschiedei is de rol te spelen van 
steeds te wedden op het verkeerde paard.

Zelfs in dit geval o > den ezel van het 
vuils ■ reformi-: e. II t is misschien wel 
bekend, dat de K. A. I nu juist niet veel 
op heeft met den kno van hel N .A .S .

Maar in de/.e wert d zijn alle dingen 
nu eenmaal betrekke! ’k Het N. A .S . is 
door zijn afschcidii.^ dt R. v.».,
onze oogen nog niet beter geworden. Het 
is en blijft een vakbeweging, en daar de 
taktiek van dergelijke vereenigingen niet 
leidt tot revolutie, verwerpen wij ze ais 
proletarische organisaties.

W al niet wegneemt, dal de taktiek van 
isolement van hel N. A. S., evenals dc 
taktiek van de R. I. V., hoe slecht ook en 
hoe ver verwijderd van de taktiek van de 
K. A. P.. die we allebei fel en on voor
waardelijk bestrijden, niet zoo zijn als dc 
doolwegen van Roland Holst. Want de 
„taktiek" van Roland Holst is volledige 
overgave aan het reformisme, en daardoor 
aan hel kapitalisme.

De K. A. P. heeft volstrekt geen belang 
bij de politieke Verelendung van het pro
letariaat.

Dit laatste duidelijk te maken aan ar
beiders van het N. A. S. en de C. P., schijnt 
ons niet van belang ontbloot.

Indien er thans nog domkoppen of war
hoofden zijn, en groenen, die het voren 
staande niet willen of kunnen begrijpen, 
wier heele verstand is uitgeput met hei 
woordje „eenheid" en daarom Roland 
Holst zegenen, kan het volgende citaat 
dienen uit „Het Volk", afkomstig van den 
heer R. Kuiper, gepubliceerd op den 5en 
April :

............ is het dan niet verklaarbaar.
dat zij ook kontakt zoeken met per
sonen als bijv. Henriëtte Roland Holst 
die — dit moet eens met nadruk ver
klaard worden — haar vroegere, on
billijke agressieve standpunt tegen
over onze partij heeft prijsgegeven en 
tegenwoordig een gevierde spreekster

is op bijeenkomsten van de Socialis
tische Kunstenaarsklub, van het In
stituut voor Arbeidersontwikkeling en 
van de Woodbrokcrs. waartoe ook 
personen uit de partijleiding bchoo- 
ren ?"

liet citaat uit het stuk van genoemden 
heer toont aan, dat Roland Holst, tenmin
ste aan hen. die de lessen van Rusland 
en Duitschland in revolutie en klassen
strijd niet verleerd hebben, volledig zeilt 
op het compas der tegen-revolutie

De K .A .P . heeft, in tegenstelling met 
alle andere richtingen in de arbeidersbe
weging, steeds betoogd : op den keper
beschouwd, is de vakbeweging een werk
tuig van het kapitalisme.

Ze heeft daarvoor vele feiten aange
voerd uit den oorloi», uil dc Russische- en 
Duitsche revolutie. Ook in wal men noemt 
den strijd van den dag, in den kamp voor 
Sacco en Vanzctti, mils maar konsekwent 
doorgezet, en niet alleen beperkt tot een 
straatbetooging met politie ; in den strijd 
te Weenen tegen het vonnis der justitie 
te Schattendorf, dat uitliep op een vrij
spraak der fascisten, overal heeft de vak
beweging het proletariaat verraden.

Tot heden zijn vele proletariërs, die ten 
goeder trouw lid zijn van den een of an
deren vakbond, omdat ze dc kleine voor
deelen. die aan het lidmaatschap zijn ver
bonden, niet willen missen, van meening, 
dat zulk een bond of vereeniging strijdt 
voi r meer loon. Maar dat is mis hoor ! 
Het is niet waar. of slechts waar in som
mige gevallen.

De arbeiders der moderne vakbeweging 
in ons land. waarvan de kern gevormd 
wordt door leden der S.D.A.P., hebben 
steeds den A.N.D.B. beschouwd als het 
puikje, het non-plus-ultra der vakbewe
ging. De diamantbewerkersbond is de 
sterkste, de hechtste, de meest soliede, 
en Henri Polak de baanbreker, de grond
legger der moderne vakbeweging. Alles 
moet daar in orde zijn, bij het voorbeeld 
der voorbeelden.

Hoe treedt nu dit oer-type der moderne 
vakbeweging in de praktijk op in kwesties



van loon voor eigen leden ? Dus niet bij 
algemeene bewegingen ? 1

In hel Weekblad van dien Bond schrijft 
de heer Henri Polak (6 April 28) n een 
polemiek met zekeren heer Böiger •

' '-eer Böiger zou er opkunnen 
vvijzen, dal, mdien de nijverheid 
slechts gered de werkloosheid slechts 
verminderd kan worden, de groote 
steden slechts hare nijverheid kunnen 
behouden en zien groeien, door de 
arbeidsvoorwaarden ongunstiger te 
»aken, zulks moet geschieden in aller 
belang, ook ,n dat der arbeiders In
dien hi) aldus doet, dan verklaar ik 
onimddell^k daarmede in te stemmen.

h met de daad’ Want ,k hel, dit zelf gedaan. Zonder 
aarzelen en zonder wijken heb ik 
medegewerkt tot het verminderen der 
oonen en het ongunstiger maken der 

arbeidsvoorwaarden in de diamantnij
verheid toen de omstandigheden dit 
vereisehten, ongeacht het tegenspar- 
te en der werklieden (Wij cursiveren
hef W  t k l  j Ct fdt' »Ummer van het Weekblad, waarin het stuk des

eren Bolger voorkomt, staat een 
hoofdartikel van mij, waarin ik  aan
kondig, dat het Bondsbestuur niet zal 
m edewerken tot het verkrijgen van 
loonsverhooging en de reden uiteen
zet, waarom dit niet zal geschieden.

V P ? ’, dt'/ l' . . fe,iten ' overigens niet nieuw vestigen wi, de aandacht.

o n U rè w ' hihr ï i  ‘l l 'S h<ï eren H en ri P " ,ak? ir! y Lr t ,lct algemeen belang der nijver 
heid, boven het klas.sebelang, gaan wij
't « o iê n i r t  Vr f not^ L'n «'*'•' ermee voor 
als ze " i jn  ^  ,C,,e"  - o -

„D E  ROODE V A A N "

Verder geeft men een beschrijving van 
den omvang der werkloosheid en van de 
middelen ter bestrijding.

h»MHel |Vr1?ÄSlUok van de werkloos-
Z ê  ,nA V? '  Staten- waaraan eerst bekendheid ,s gegeven door de be-
steurfh* h Ver dA ri'en hon^ rifien en New be h o e v e n d e n in de straten van
Af« . js heden ln het Huis van Afgevaardigden ter sprake gebracht, 
ken der afgevaardigden uit New-

^ hn-e t  de p ee rin g  gevraagd 
onm.ddellijk een begin te maken met 
alle openbare werken, waarvoor reeds 

' f f  ,s gegeven ter bestrijding 
an het kwaad. In het geheele land

O w M r e7 arbeiders werkloos. 
l i l  , f  . j  eid wordt hel scherpst 
gevoeld m de staten New York. Niew 
Jersey, New hngland, in de steenko
len tb,«den van Pennsylvania, Ohio 
n Illinois Dc industrieën, die het 

ergst getroffen zijn, zijn de schoenen-,
i , . ,  en de auto-industrie, zoo- mede het bouwbedrijf.

Of de genoemde cijfers juist zijn
dershp T  ‘c .ste» en- daa  ̂ de arbeidersbevolking ,n de Vereenigde Sta
ten zeer gemakkelijk van woonplaats 

•rändert en de statistieken niet al- 
iijci betrouwbaar zijn.

De New Yorksche afgevaardigde
verklaart, dat de werkloosheid in de
fabrieken op het oogenblü: grooter is
dan gedurende de industrieele mal-
a.se van 1921 De resolutie is. naar
beweerd wordt, ingediend meer met
ht I oog op de publiciteit, die er het tfevolg van , zjjn dan ^  ^
wacht,ng. dat de regeering aan het 
verzoek zal voldoen."

Maar niettemin wijst de sehr, er op 
dat ondanks dit alles toch een be-

(COntras‘ bestaa‘ tusschen de Ver. Staten en Europa ; aan de over-
zijde van den Oceaan is veelal het
opiaar 1920 reeds weder overtroffea.

aar een ietwat angstig devoei
za ie r d u ren V ra V Ä' ! r ' a n f i d i t  » < *
reeks van rt l" c!far ook ee"  heele eeks van geschriften, aan deze vraatf
gewijd. De sehr, geeft van deze b̂
schouwingen een beknopt overzicht
Hu wijst er op, dat de meeste schrii
vers eenzijdig zijn en de oorzaak vaL
de welvaart bij een enkelen fact^
zoeken, terwijl deze veeleer is te v e f
kén'de' f t Van "“ ‘“ »er-kende factoren. Zoo verklaren de
bekende schrijvers Foster en Cat 
chings in hun voorlaatste geschrift 
Business without a Buyer niet ™

aart der arbeiders is. Anderen weer 
oeken het ,n grootere efficiency der 

bedrijven, m de groote, tolvrije bin 
nenlandsche markt, of in de goede

Ä f t - * ™ * “  ■r W d m  "

D e  c r i s i s  in éa V e r e e n i g d e  S l a l e n .

v o o r T 1 bÜ' h? ‘ land ,V;,n meik en honing voor de bourgeoisie, het land van de on
begrensd,- mogelijkheden l)p het gebied
perSenCVaV,,,,rm,nß Van. kapitaaI düor het persen Vd„  meerwaarde uil het proletari
sche erf, ‘" o 1 iCCn geweldige economi- 

t  !? i- 7 dt' ,,or/aken leest men in 
de kapitalistische pers het volgende :

„De toenemende werkloosheid in
a h„MrbCn,<Jde S,atcn w" rdl d^ r  de arbeidsbureaux toegeschreven aan
verschillende oorzaken, zooals de 
verminderde productie in de automo- 
"  l-industrie gedurende 1927 en in de 

aanverwante bedrijven, het slechte 
weer. dat een ongunstigen invloed ge- 
had heeft op den verkoop, verminder- 
I Pr;>dl|etie in de kledingindustrie en 

slechten gang van zaken in de hotels 
verbruikte steenkool is vermin

derd en de spoorwegen hebben min
der herstellingen laten uitvoeren

Terwijl al deze factoren zeer zeker 
>‘•1 dc werkloosheid hebben bijgedra
gen, wijzen de economisten er op
bli kt' H ,d°  ‘" " f  " en »«brieken bblkt, dat een der voornaamste oor-

! van dc werkloosheid de toene
mende mechanisatie der fabrieken is
mfodi (00r pCCdS Jmindcr arbeiders
ta i t l l ! " 1 r W° rdt aan do ''and van statistieken op gewezen, dat er se-

derf het le kwartaal van 1926 een
Mina onafgebroken vermindering van
> werkoolegenlieid was, ofschoon de
m zet (en der fabrieken tot het mid-

derd ^ " v ” 27 ~

■ Vooral het slol ; merkwaardig De the-

t.-rinnlo Ui • • 'i , ĉßenw()orditfe nia- 
voornamelijk'to'e tc Y crceni‘:d S ‘aten is
industrie ' S h S  d ? " ™  dt' aU'°-

v oigen, 7s Vd: r d eht v  ■cen cHsis — ‘
- der ko o ^  den^ rS , i ^ n ^ k e n

blijkmtenógfiteVnan ^ . ' ' T  G v rM  V- w e y  
kaansche C r g e ^ 0'^ e n '^  d°

Een k •• ls*
..De republikeinen hebben zich zoo cen k]^  di^^de? V C r "C,h,ijr?scl 

zegt men n.l van democratische zijde bez't' maar niet kan heh k Wel

* a »  "• „ "rar -  „

WerkJoozenzorg.
y . S i " - . S £ d  Z  bk,n,d-lieois .. jJe  hoiir-

j  ~  u i :  m e o n e  d a t  

van bir r ,VaarJ  der Ver' Staten van bhjvenden aard is, om te kunnen
komt’̂ e" daaraan een einde

rfe m iik fdeZC CrisiS WOrdt nu wel een eind
fe van den ' T ’ ZCÖÖ<;n' 330 hct sP ^ k -  ie van den onbegrensden bloei van het
Am erikaansche Kapitalism e.

den heer GC W,i cen «rtikel vanhL,cr  ̂Verweil in de „Econom ist" 
over de w elvaart in de Ver. Sta len

j  ........cnkelc indexcijfers, die
de heer V c rw ev  in zijn artikel ve r! 
meldt en die de sehr, ontleent aan de 
Overzichten van het Departm ent of 
Commerce, blijkt duidelijk, dat het 

ar 1927 een inzinking heeft ver-
onder : lndex-cÜfers volgen hier-

t ......  » » - t i  /

'ijken. Zanden  hun haard. necrlijk vuurtje in
Wethouder V ()v, m^pnf i i

.tL nïo r r e„râ  r kr  s  s
van brandstoffen toeslag* Ver,enf nÖ

Meheei Pothuis is er vóór

bZ .  s  I ■■■*• '  a « . l

1924
1925
1926
1927

de cultuur het , ® arhar<)ssa schrijft over 
"W a a r  ^

haa'rend'enP %  ^  ™
gemidd. ,923-1925 Ä S

ma s ”  ‘-nturcie program-

m enscXidhetvanmdeenarioa^  %  staat d^
den. mits . . het tc , red'
klassestrijd volgens d K  t p  h e / ' '  f ™  
voor het Kommunisme ' ' beälnSe!en:

Industri Bouw- „Em ploy- Vrach 
Productie contracten m ent" spoorw.

(Maandelijksch
is 100).
1923 102.3 89.7 106.6<>4.3 92.7 9t• ]103.8 117.6 91.2106.9 111.- 98.-104.5 106.8 94.3

99.8
97.6

102.8
106.8
104.-

G een  redelijk mensch zal verlangen, dat in een klein

behandeld! ' ° P keCr’ v r« « s‘^ ken worden

_ W elk  verband houdt het voorgaande met Indië, met de 
koloniale politiek, met de Nederlandsche C. P. ? Met het N.A.S.,

‘  *«'=». i i u u i u i c u a c i c u i  c u
mi; is de 1-jiding, ze kommen d’r niet in I"

Ik schrijf eerstdaags weer een stuk over de , ware com- 
mumsten", dan weten de partijgenooten d r  weer alles van."
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Hei standpunt der C.P. en S .D .A .P .  
in het parlement inzake belastingen.

Wanneer men met de aanhangers der 
3e Internationale spreekt over het parle
mentarisme, dan luidt het antwoord on
veranderlijk : Het zitting nemen in de 

vertegenwoordigende lichaamen is 
voor ons slechts van ondergeschikte be
teekenis Als onze partij daar zit, is het 
voor de propaganda !

Dit onnoozele antwoord is teekenend 
voor den kwezelachtigen geest, die in dc 
Sectie der 3 Intrnationale wordt ge
kweekt.

Het is tot leering van dergelijke vrome 
Moskou-broeders, en van hen, die zich 
«og steeds laten beetnemen door het ge
rucht van woorden, dat wij het volgende 
schoolvoorbeeld geven, ontleend aan de 
praktijk van L. de Visser, door hem ge
volgd in de I weede Kamer.

Het gaat hier om belastingvoorstellen 
der huidige regeering.

Het eerste voorstel van De Geer. M i
nister van Financiën, betrof de verminde
ring d.*r tarieven, die geheven worden van 
erfenissen.

De heer Vliegen der S.D.A.P was voor 
Handhaving der bestaande tarieven. Er 
bleef dan meer geld in ’s lands schatkist. 
Volgens de onfeilbare leiderslogica van 
den heer Vliegen, is er dan meer geld 
beschikbaar voor sociale hervormingen. 
Als democraat pakte de heer Vliegen de 
zaak toen voortreffelijk aan ; hij wees er 
‘>.a. op, dat matiging van het recht van 
successie slechts in het belang der rijken 
is. hrgo was de heer Vliegen tegen het 
ontwerp der regeering. voor handhaving 
der bestaande tarieven. Voor een partij, 
die in het kapitalisme regeeren wil niet 
slecht.

Er zou misschien nog wel iets af te 
dingen zijn op de democratische platheden 
van den spitsburger Vliegen, wij bedoelen 
dat meer geld in de schatkist, handhaving 
eer bestaande belastingen, gunstiger is 
voor ‘t verkrijgen van hervormingen.

Wat niet wegneemt, dat het tegenover
gestelde : minder geld in *s lands brand
kast, vermindering van belasting evenmin 
leidt tot sociale hervorming.

In deze richting moet men de oplossing 
van het probleem der sociale hervorming, 
n.l. waarom zij steeds uitblijven bij alle 
belasting-systernen, niet zoeken.

Een van de meest voor de hand lig-
gende feiten is misschien wel dat de 
bourgeoisie in alle landen bezig is, be
staande min of meer aan dc arbeiders ten 
cioede komende bepalingen, af te schaf
fen hen factor van niet minder belang is 
de opbouw van het kapitalisme, door sta
bilisatie van dc krachten der contra-re- 
volutie.

Aan het opbouwen der tegen-revolutie 
door deel te nemen aan. door te propa
geren voor den imperialistischen wereld
oorlog. door de revolutie in Duitschland
in bloed te smoren zooals plaats heeft 
genad van de zijde der Ebert— Noske- 
oc he: de man n -regeering.

De vuile knechten van het wereld- 
ïmperialisme, die thans handelen in ont- 
wapening, zijn vanzelfsprekend de verra
ders der Russische revolutie geweest.

W anneer dus een toekomstige minister 
der S.D.A.P. zoo huilebalkt over hervor
ming en een kwasie-financieel veiband 
legt tusschen opbrengst der belastingen en 
hervormingen, dan kunnen wij hem toe
voegen, het gezegde van een Fransch 
schrijver: Je  hebt het gewild, Willem
Hubertus Vliegen !"

Voor slechte verstaanders, voor luidjes 
tot wier hersens maar niet kan doordrin
gen dc juiste beteekenis van dc revolu
tionaire fraseologie en de contra-revoluti
onaire daden der Sectic-Holland der derde 
Internationale, merken we nog op dat 
het geval, dat wij behandelde hebben, dat 
De Visser is voor handhaving der be
staande belasting, die volgens hem beter 
moet zijn geweest, gunstiger voor hervor
mingen. dat deze houding terug is te vin
den in al het parlementaire werk -an 
dien afgevaardigde.

Er is volstrekt geen reden, aanleiding 
ot oorzaak voor de heerschende klasse om 
te hervormen als dc revolutie is doodge
drukt. waarbij dc sociaal-democratie dienst 
deed als militaire politie in alle vormen.

Keeren wij terug tot onze schapen Wat 
deed burger L. de Visser, de belichaming 
van het „revolutionair parlementarisme" 
der derde internationale, bij die gelegen
heid ? *

De woord-automaat zweeg, een zeld
zaam geval bij L. de Visser. Maar 
hij stemde, zooals Vliegen en zijn gezellen.

Let nu wel (,Pl boeren, burgers en 
ouiteniui !

De Visser kan er altijd tusschen door 
met te beweren: wij waren tegen het
ontwerp, los van de toelichting van Vlie- 
gt-n. Het is dan wel merkwaardig, dat 
een zoo welbespraakt man als L de 
Visser toch pleegt te zijn. uit zijn mondje 
met een toelichting heeft laten vloeien 
waarom hij stemde en juist zoo !

Op één been kan men niet loopen. Na 
deze eerste proeve van belastingpolitiek 
der derde Internationale in de Tweede 
Kamer, volgde op eenigen afstand van 
tijd, een tweede. Het eerste geval bij het 
ontwerp successie-wet zou men kunnen 
beschouwen als cen proefballon.

Weldra volgde de echte, de groote 
luchtballon, touwen los, alle kinderen roe
pen: hoera !

De regccring-De Geer komt met een 
on werp tot verlaging der inkomsten-be- 
lasting.

De heer Vliegen bezweert, beweert 
argumenteert ............. precies zooa|s wj
net ontwerp-successiewet.
. '̂n ............. burger L. de Visser spreekt

met maar stemt weer als de fractie der 
nooit-volprezen, volmaakt eenige partij 
der bonzen, der S.D.A.P '

O, revolutionair parlementarisme, neen
parlementansme-alleen-maar-voor-pro-paganda, uw wegen zijn wonderbaar !

(fehe im T6"« T"- d<’° r ‘C drinÖen ‘ot het geheim der geheimen.
De Visser kon natuurlijk moeilijk an

ders. Leer nu aan hem revolutionaire be
ginselen je zult er even weinig succes 
mee hebben ais de gek-geworden schooll
leeren*^ h° nd fransch wou

Hij is eenmaal uitverkoren. Ravestevn 
en n ie m a n d  zijn weggejaagd, ze kozen 

,^T ß dc ZIrfe van het N.V.V 
Hij zit nu eenmaal in de Tweede op het 

Binnenhof. Jammer voor de arbeiders der 
, h.et , Parlementarisme stelt zijn ei

schen. In het parlement moet je den ar
beiders iets brengen, hervormingen.

Volgens het burgermansverstand [het 
gezond verstand), moet er geld kotnea, 
er moet een fonds zijn voor hervormingen 

ls er zoon fonds niet, dan blijven de 
hervormingen uit. Buitendien zijn alle be
lastingverlagingen in de eerste plaats 'n 
verlichting voor de welgevulde beurzen. 
Je  spee.t dus het spel van de goed- 
gespekte portemonnaie door met de re
geering mee te gaan.

W ij schrijven deze platte praatjes niet 
verder af.

Het is niettemin cen feit, dat de niet- 
sprekende De Visser als parlementariër 
zoo moet hebben geredeneerd, voor hii 
besloot te stemmen precies als de ar
beiderspartij heeft gedaan.

LET  OP HUN DADEN
Zijn zwijgen is in dit geval verdacht. 
M  achtens dc woorden van de derde 

Internationale, is dc regeering in ons laid 
een imperialitische. Het zou dus wel in 
de lijn liggen als men aan zulk een re
giering elk krediet weigerde.

Elke belasting, ook de meest (in schijn) 
democratische, is in het huidige tijdperk 
van het imperialisme, een krediet aan de 
regeering, een finantieel votum van vcr- 
trouwen maken, dat de staatsmachine 

hulp der parlements-communisten 
j . de mternationale, goed en .fC- smeerd loopt

Het Stemmen van De Visser in den zin 
door ons uiteengezet, is volkomen de 
daad van een sociaal hervormer, een de-
zaakt ' o " a  d C  e e r s tC  p la a t s  v (> m o r- , wordt door zijn iid-zijn van bet

parlementarisme^ ^  dCe,namC 330 ^
Het IS niet een scheefgaan, een afwij- 

ken van den goeden, den juisten weg 
dien De Visser anders volgt, het is een 
volkomen normaal principe, uitgewerkt 
Op parlementair terrein.

Het is de zuivere vrucht van het revo- 
Jutionnair parlementarisme der derde in
ternationale.

Het parlementarisme der derde Inter
nationale is minstens zoo stevig contra
revolutionair als het dito van het tweede 

Het gaat tegen de verkiezingen, we 
zu len daar dus nog wel eens op terug 

\?/erl’ al hebben we weinig ruimte 
Wij nagelen het thans reeds vast de 

ïouding van De Visser op belasting’- of

der S D I  p  ’ ,S tfeCn andcrc d;,n dfc 
Voor hem beslissen niet de algemeene

,Pnr,dene:  ^  f ™  kl«“ c“ « id . maar ^>n den grond door en door valsche voor
spiegelingen omtrent hervormingen.

in s laan d  Tb  !m'rkCn CVen (,P' da‘ bn- venstaand artikel uitgaat van de veron-
ders e ling, dat ,n Duitschland en Rusland
revolutie is, en in andere landen nog nM

Zelf denken.
is éérste voorwaarde voor een 
revolutionnaire beweging !

Steunt daarom deze krant !

A BO N N EER T  U »
Abonné’s ! Stuurt postwissels !
W ij hebben het geld dringend 
noodig ! !

Adm. „De Roode Vaan".
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Ontaarding overal.
„De Telegraaf" dat reactionnaire huichel- 

blad moet zelfs schrijven, dat de oud-ko- 
lonialen bedrogen zijn. Gebruikt voor het 
slachten van dc Atjehers en nu de beulen 
(uit het proletariaat) door de bourgeoisie 
niet meer gebruikt kunnen worden voor 
br oed rinoord, nu d:; millioentjes van daar 
,,safe' zijn: op de mesthoop met ze. Vol
gens „De Tel." komen de Moud-gedienden 
letterlijk van honger om. W ai voor cyni
sche, gore zwijnen zijn die kapitalisten toch 
geworden. 100 millioen overschot op de In
dische begrooting, hoe moeten de dik be
ringde vingers dan graaien in het goud ge
perst, geslagen, gek oei iet, getrapt gemoord 
uit de Indiërs, en geen cent voor de prole
ten die dat verzorgd hebben door moord - 
expeditie's.

Ontaarding tot winstbeesten.!

De g r o e i  v a n  h e t  i m p e r i a l i s m e .
De bevrijding van de arbeidersklasse uit 

de loonslavernij, zooals de le Internatio
nale zich die voorstelde, eindigde feitelijk 
niet de commune van hel jaar 1871. henige 
l a r e n  later werd de Internationale formeel 
begraven. Toen braken voor hel kapitaiis- 
me, na de vorming en afronding der natio
nale staten, jaren van depressie op het ge
bied van landbouw en industrie aan. Na het 
jaar 1800 werd de toestand iets beter. Va:: 
1895 1907 gin*> het kapitalisme, nu en dan
onderbroken door een periodieke krisis, 
*prongsgcw ij ze omhoog.

Deze periode omvat hel bloeitijdperk van 
het kapitalisme, speciaal van hel duitsche.

Mei dien opbloei kwam voor Duitschland 
de uitbreiding van leger en vloot, het stre
ven naar in het in bezit nemen van, minder 
of geen winst gevende koloniën.

De doordringing van het duitsche impe
rialisme in het nabije Oosten, het bchecr- 
schen van de Turksche spoorwegen van Ko- 
nia tot Bashra tot aan Koweit, tot dc Per
zische Golf, de duitsche opleiding der turk- 
sclie armeeti, leverde een dreigend gevaar 
«p voor het cngelsclie imperialisme, n.l. dat 
de wegci’ naar den kern van het britschc 
inpeiium. Britsch-lndië werden bedreigd 
door het imperialistische Duitschland. De 
oorlog van 1914 18 was er een gevolg van

De verdeeling van den aardbol door de 
kapitalistische staten, is door den afloop 
van den oorlog voor Duilschland slecht ge
ëindigd; Duitschland is thans buiten geslo
ten. De nieuwe orde is thans gevestigd op 
dc basis van den Volkenbond. Dc durendi 
heerschappij van Engeland op het vaste
land van Europa, de vcrkruimeling van 
Midden-Europa, moet deze staten zwak en 
verdeeld houden. Een centrum van verzet 
tegen het engelsche wereldrijk, moet in de 
kiem worden gesmoord. Militair, econo
misch en aardrijkskundig moet Europa zoo 
blijven, al kunnen kleine zijsprongen als 
van Lord Rothcrmcre met betrekking tot 
Hongarije wel voorkomen.

Frankrijk kreeg Syrië als loon voor zijn 
diensten; Elzas-Lotharingcn maakte Frank
rijk meer industrieel, economisch krach
tiger dan vóór den oorlog.

Frankrijk kent natuurlijk het doel van 
Engclands politiek op het vasteland zeer 
goed. Het tracht die tc doorkruisen door 
middel van dc kleine Entente, d.w.z. door 
den bond van Roemenië, Tsecho-Slovakije 
enz. tc stellen tegen Engeland; verder door 
een economische toenadering tot het tegen
woordige Duitschland.

Amerika hield zich buiten den Volken- 
bond. Het wilde na eerst het duitsche im
perialisme te hebben verslagen om het we
reldproces te vereenvoudigen. Engeland 
niet steunen, of zich verplichten de politiek 
van het britschc imperium op het vasteland 
van Europa te volgen. Een verbond tegen 
het Amerikaansche imperialisme van En 
geland en Duitschland is door den afloop 
van den wereldoorlog voorkomen. Amerika 
staat nu naakt en alleen tegen Engeland 
De politiek.van de Vereenigde Staten heeft 
nu tot uitgangspunt: versterking der mari
ne, het verkrijgen van materieel overwicht 
op de britschc vloot. Fuil speed gaat het 
amerikaansche imperialisme op dit doel 
aan. Engeland wordt ongerust. Deze onge
rustheid /al steeds toenemen; Engeland 
neemt nu maatregelen, het tracht door een 
soepclen band. de landen als Canada, Zuid- 
Afrika, Australië, Egypte, en als het kan 
Britsch-lndië, meer aan zich te binden.

Engeland zal eventueel alle volkeren in 
het veld voeren als het kan. in den volgen
den wereldoorlog.

Engeland weet zeer goed dat de tegen
stelling tot Amerika steeds zal toenemen. 
Het versterke zijn vlootbasis. Het tracht 
zijn groote concurrent in China, Amerika 
door een toegevende politiek ten opzichte 
der Nationalisten, in bedwang te houden 
om Amerika het verdere voortgaan te be
moeilijken.

Engeland breekt met Sovjet-Rusland de 
betrekkingen af omdat het wordt gehinderd 
door dien staat zijn politiek te volvoeren in 
China.

Amerika doet alsof er geen Volkenbond 
bestaat, het negeert den imperialistischen 
vrede van Engeland. Het sluit verdragen 
van . .o o r lo g  buiten de wet"; het amcrikaan- 
schc imperium biedt, typisch geval, zulk een 
verdrag het eerst aan, aan den meest bc- 
wusten, sterksten tegenstander van Enge
land op het vasteland, Frankrijk.

Amerika speelt alle troeven uit tegen En 
geland op het vasteland, in dc wereld. Dc 
John Buil der spotprenten, de man met 
twee aangezichten, typisch beeld der bur
gerlijke beschaving, dei bourgeois huiche
larij, is thans niet meer in het bezit van het 
..record", Uncle Sam is onbestreden de hou
der van het wereldrecord, wapening tot de 
tanden en nooit-mcer-oorlogsfrasen-in-den- 
mond.

De grootste vloot gericht tegen Engeland; 
Japan, voormalig bondgenoot van Enge
land. kijkt nu de kat uit den boom. Het kan 
alle kanten uit bij een wereldconflict.

Amerika houdt bij zijn vlootuitbreiding 
rekening met minstens Engeland en Japan 
als tegenstanders ter zee.

Fe land bereidt Amerika zich voor door 
een burgerlijke" weerbaarheid te organi- 
seeren, alle universiteiten maakt men mo
biel voor officiersvorming, de pers in de 
Vereenigde Staten, een geweldige macht 
van het Trustkapitaal in de dubbele betce- 
kenis van het woord, spoort dc werkgevers 
aan de arbeiders het loon door tc betalen 
als ze deelnemen aan dc militaire oefenin
gen! Amerika kan een leger op de been 
brengen, geweldiger dan ooit dc wereld 
heeft gekend. Het beruchte duitsche mili
tarisme zal er nietig bij schijnen, als Ame
rika voortgaat op den tegenwoordigen voet 
van oorlogsvoorbereiding ter zee en tc land. 
Men kan het hooren groeien het amerikaan
sche „marinisme", het dito landleger.

W c verwaarloozen opzettelijk Italië als 
imperialistische mogendheid, dc oorlogs- 
wetten aangenomen door het parlement van 
het fransche imperium, de versterking van 
Spanje door het vernietigen van de strijd
macht der Marokkanen, de vestiging van 
Spanje in Marokko.

Nederland is in het bezit van Indonesië, 
is uit dien hoofde een imperialistische mo
gendheid. Verliest het zijn zelfstandigheid
in Europa, dan vervalt automatisch: ,,het 
rijk buiten Europa".

De bewapening van Nederland ont
springt aan dc bron van zijn eigen impe
rialisme.

De heer V liegen prees onlangs in de 
Tweede Kamer den heer Beelaerts van 
Blokland voor zijn optreden in den Vol
kenbond. Natuurlijk, de kleinburgerlijke 
leidslieden der S.D.A.P. begrijpen niets 
\an de reden waarom Nederland bij den 
Volkerenbond is aangesloten. De Volke
renbond is zelf een imperialistisch lichaam, 
de greoten probeeren in dien bond. als het 
kan door afspraak, elkaar zoo min moge
lijk op kosten te jagen in het militaire. Het 
imperialisme blijft bestaan. In alle landen 
heeft men kapitaal noodig. moet kapitaal
vorming plaats hebben. Een snocpccntje 
minder voor dc vloot of het leger zou die 
kapitaalvorming wel iets kunnen bevorde
ren. Het laatste is echter nog niet zoo heel 
zeker. Buitendien beschikken dc grooten in 
den bond over de verdeeling der wereld, 
Amerika even er buiten gelaten, wat 
slechts in verbeelding denkbaar is. Neder
land moet aan de tafel plaats nemen, het 
mag van kapitalistisch standpunt niets ver
zuimen om zijn tegenwoordige veiligheid 
evenals zijn toekomstige te bestudeeren, te 
waarborgen, en uitvorschcn waar zijn 
plaats is bij een imperialistisch conflict. Dit 
geldt in zeer sterke mate voor de koloniën 
en voor „ons" land. Artikel zooveel van 
liet ..pact kan Nederland gebruiken om 
Nederlandsche troepen als volkcnbonds- 
contingcnt te laten optreden in het buiten
land. Nederland zal dan uitmaken, d.w.z. 
de bourgeoisie, aan welken kant het staan 
zal bij een conflict. Dc neutraliteit is fcitc- 
lijk opgeheven door aansluiting bij den 
Volkenbond.

De strijd tegen het imperialisme in Ne
derland kan niet anders zijn dan de strijd 
tegen het wcreldimperialismc. het imperia* 
lisme ten onzent is er slechts een tak van. 
beter een takje.

B R O C H I R F S  v. HERMAN GORT E R
Verkrijgbaar bii Adm. „Ds Roode 
Vaan" Van Spilbcrgenstr. 151 
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. W elk  verband houdt het voorgaande met Indië, met de
koloniale politiek, met de Nederlandsche C. P. ? Met het N.A.S.,

mij is de leiding, ze kommen d'r niet in I"
. schrijf eerstdaags weer een stuk over de „ware com« 

munisten , dan weten de partijgenooten d’r weer alles van.'
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Dc roode vaan woei over zijne baar 
En roode bloemen ook omlagen haar, 
Waarbij niet kwalijk enkle witte voegen, 
Die niet slechts van den vrede tuig'nis 

droegen,
Die hem gewerd na levens-langen strijd, 
Maar meer nog van dc witte tecderheid 
En ’l smetloos hart. waar welden wilde 

tochten,
Die niet in liefde en zang slechts uitweg 

zochten,
Maar drongen hem te vliên van ’t men- 

schengewoel.
Dat hij aan woud en zee den dorst zich 

koel',
Den dorst naar eeuwige, als der sterren, 

wetten.
Waarnaar hij mocht der menschen leven 

zetten-
(Uit „De N. Gids") H. BOEKEN'

HOE DE R EG EER IN G  DE W ER K LO O S 
HEID  BEST R IJD T .

Als men een burgermensch aan het 
verstand zou willen brengen, dat de Ne
derlandsche Regeering de werkverschaf
fing gebruikt als een strijdmiddel tegen de 
werkloozen, dat zij optreedt als een vij
and der arbeiders, onder het masker van 
degelijk maatschappelijk en opvocdend 
werk te verrichten, hij zou het niet ge- 
loover, zoomin als vele arbeiders der 
diverse vakbewegingen.

Daarin steekt natuurlijk de macht der 
heerschende klasse, dat de pers. de kran
ten der burgerlijke klasse steeds de mea- 
ning verbreiden, dat de Regeering het al
gemeen belang waarneemt en niet het 
speciale klassebclang der kapitalisten, en 
dit geloof steun vindt bij de groote massa, 
minstens als waarheid wordt aangenomen

Als aan dit geloof een einde komt, zul
len wij communisten, een stap nader zijn 
bij ons doel : de dictatuur van het prole
tariaat.

De heer Kan, Minister van Binnenland- 
sche Zaken, heeft zich laten ondervragen 
door een verslaggever van het dagblad 
. De Telegraaf" over het resultaat der 
werkverschaffingen.

Het antwoord des Ministers laten wij 
hier volgen, waarbij wij eenige passages 
vet laten drukken :

,,En hoe was nu dc totaal-indruk 
der werk verschaffingen ? W ij vroegen 
het aan Minister Kan ; Z.Exc. toonde 
zich zeer tevreden :

Ik heb een zeer günstigen indruk 
van alles gekregen, aldus de minister 
De menschen doen hier nuttig werk 
en leeren zich weer te gewennen aan 
geregelden arbeid. De proef van de 
uitzending der werkloozen oiit de 
groote steden acht ik uit economisch 
oogpunt schitterend geslaagd. Door 
de bepaling, dat werkloozen, die zon
der dringende reden weigeren uitge
zonden te worden, uit. den steun ge
schrapt worden, vallen langzame -

hand velen af. Zoo zien wij, dat te 
Arnhem thans geen werkloosheid 
meer bestaat, te Utrecht het euvel 
aan het verminderen is en ook te 
Den Haag een verblijdend verschijnsel 

optreedt. Naar ik hoor —  de juiste 
gegevens heb ik nog niet —  stelde 
van vier aangewezenen telkens slechts 
één zich beschikbaar, zoodat hij de 
200, die uitgezonden werden, onge

veer 800 uit den steun konden worden 
verwijderd. Ik acht dit inderdaad een 
groot succes".

Ziedaar de bekentenis van een schoone 
ziel. W ie de kunst van het lezen nog 
verstaat, zal uit het antwoord van den 
Minister opmaken, dat hij de werkver
schaffing gebruikt om van den steun af te 
komen..

Terecht gaat de Minister van z ijn  
s t a n d p u n t  daar prat op ! Zoo men 
ziet ontbreekt het huichelachtig gepraat 
omtrent het weer aan-ge»-egeld-werk-wen- 
nen-der-werkloozen niet ; alsof het daar
om gaat bij dc regeering, bij de heer
schende klaj-se, bij dc vijanden van het 
proletariaat !

Ja  ! Die opvoeding der regeering is 
toch maar eerig. W a l niet wegneemt, dat 
'•lies, wal vijand is van de arbeiders, en 
jpeciaal \an de werkloozen, den minister 
zal gelukwenschen met zijn uitnemend be
leid in/ake werkloosheid.

De Minister heelt reeds fe.vonnen spel 
bij al, wat zich direct er indirect volzuigt, 
uit den onbetaalden arbeid c!er arbeiders, 
de mee: waarde-
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