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Zooals blykt wil Mac Donald: ontwapening maar
niet echt. Wat hy wel echt wil is: Niet alleen mili
tarisme ter verdediging van het „vaderland“ , dat is
deze ..SOCialist“
nii.t fc»...Owg, ïimcii
. . . u.....
:» aitclc ,
„auvianai nnrr ...wt
ny wii
gebied . . . . en lees nu nog eens wat Duys heeft
gezegd!

De Theses van de K. fi. I.

Inzake Jeugddeureglng.
Als men in de geschiedenis der arbeidersbewe
ging de verhouding tusschen jongeren en volwassenen
bekykt vindt men in ’t groot genomen (enkele
groepen of personen dus uitgezonderd) steeds stryd
l'gen de v. Iwassenen door de revolulionnaire jonge
ren o n hun zelfstandigheid.
/
De reformistische jeugd daarentegen was vanaf
haar ontstaan niet zelfstandig, immer afhankelyk
van de oudere party en nimmer vond ze de kracht z ch
zelfstandig te maken. Van de Soc. dein. jeugd (in
Nederland de A . J C.) van thans behoeven we weinig
te zegden, want ieder Kotnm. arbeider weet dat de
vakbonden en de S. D. A. P., met hun jeugdorgani
saties niets anders bcoogen dan ze onzelfstandig Ie
houden om ze dan des te beter voor hun doeleinden
le kunnen gebruiken.
De revolutionnaire jeugd wist haar zelfstandig
heid tegenover de reformistische parlyen in de meeste
gevallen te handhaven, waardoor zy in verschillende
landen, als Frankryk. Finland, Italié, stichtster kon
zyn van de revolutionnaire party.
Daar zelfstandigheid der jongeren by het stand
punt: party of leidersdiktatuur echter niet meen noodig
is, neen voor de reformistische 3e Intern, zelfgevaarlyk moet zyn, wordt thans de politieke zelfstandig
heid der jongeren w>er opgeheven. De leiders van
de 3e-en van de Jeugdinternationale gebruiken daarby
de frase: „De Jeugd moet in een front met de vol
wassenen stryden“ .
Daartegenin ontstond in Nederland de Komm.
Arb. Jeugdgroep. Fel nau zy stelling voor de kias^edictatuur en voor de zelfbewusUynsontwikiieling en
daarom tevens v^or de zelfstandigheid, politiek en
organisatorisch.
Over de Jeugdbeweging zullen thans de Komm.
Arb. partyen moeten beslissen. Het executieve comtte
der Komm. Arb. Internationale zond dan ook in op
dracht van het laatste congres, thesen rond over
deze zaak. En wat blykt daaruit? . . . Dat de zelf
standige K .A .J. groep zich zou moeten oplossen iu
de K .A . P.
W aarom ? Met welk voordeel voor de Kom. Arb.
beweging? Het wordt ons niet gezegd.
Maar laten we de thesen eens nader bezien.
De twee hoofdpunten die genoemd worden, zyn:
1. De stryd voor de bev yding der arbeidersklasse
is slechts mogelyk door de stryd der gczanietilvke klasse, dus daar waar K. A. partyen zyn,
zullen geen aparte, zelfstandige Jeugdorgani
saties bestaan.
2. De zelfstandigheid der jeugdorg, was tegen
over de reformistische partyen voor den oorlog
noodzakelyk.
Tegen punt 1 kunnen wy aanvoeien, wat we
reeds vaststelden, n. 1. dat voor een der belangrykste
grondslagen van de Komm. Arb. beginselen, de zelfbe*vustzynsontw.kkeling, de zelfstandigheid der jeugd
eerste voorwaarde is. Immers wanneer de jeugd niet
eigen verantwoordelykheid heett, niet zelf moet denken
over, en beslissen inzake belargryke politieke vraag
stukken, kan zy niet zelfbewust, n et tot Kommu
nistisch handelen in staat zyn. In de party staan

de jongeren onder de voogdy der volwassenen, en
wor Jen overstemd, ook al willen de partygenooten
dat niet. Daarby komt dat de meerderheid der
jongeren (en het gaat toch niet om degeen die toch
reeds 1 d zyn der party) vanze f al hun mond houden.
Kunt ge U voorstellen, K .A P.ers: een jongere van
b.v. 15 of 16 jaar een debat voerende met de oudere
parh genooten over de stand der wereldcrisis?
Zy kunnen dit alleen in eigen kring. Bovendien,
wat zullen nu de K. A. J.ers aan de jeugdige leden
der vakbonden moeten zeggen? Wordt zelfstandig?
Vormt eigen comitees, enz., terwyl zy zelf politiek
onzel ständig zyn? lin hoe zal het met het belangrykste propaganamiddel voor ce jongeren, de jeugd
krant, die door hen zelf geschreven moet worden,
gaan ? Za! die niet verdw'ynen wegens geldbesparing?
Wat punt 2 betref», het is juist dal de zeTstandigheid tegenover de reformistische partyen noodxakelyk was voor den oorlog, maar met deze vast
stelling wordt toch i iet a^ngetoond dat deze thans
niet meer noodzakelyk is? Bovendien is dit wat ederiand betreft b. v., niet geheel juist, want voor den
o 'rlog bestond er reeds een rcvolufionna re party,
de S. D. P.. en daarnaast toch een zelfstandige jeugd
organisatie. En het zyn juist leden van de K.A.P.N.
geweest, die vroeger voor die zelfstandigheid van
„De Zaaier“ op de bres hebben gestaan opdat deze
stryd zou kunnen voeren tegen het opportunisme
van de Wrnkoop-parh'.
Ook de Internationale beteekenis van de zelf-*
ständige jeugdbeweging bleek juist zoo goed in den
oorlog, want het was de revolulionnaire jeugd die
liet proletariaat trouw bleef en een nieuwe Inter
nationale vormde tegenover de part.en, die (enkele
uitgezonderd; het proletariaat verrieden.
hu de nu bestaande K. A. panyen, zin die on
feilbaar? Hen zelfstandige K . A . J . in Duitschland
had er wellicht veel toe bi' kunnen dragen, de versch Hen: hssen-üerlrn, tot oplossing te brengen,
terwyl nu ook by de K. A. J. D. de splitsing is vol
trokken.
Opmeikelyk is, dat zoolang er nog geen sprake
was van geschillen Essen-Berlvn, de Duitsche party
voor de zelfstandigheid was. Na het ontstaan der
geschillen zin deze thesen ontstaan. De K .A .P .D .
Hssener-richting werd bang dat de K . A . J . voor de
richting Berlin zou kiezen, en inplaats van haar
zelfstandig daarover te laten be lissen, moest de zelf
standigheid opgeheven worden, om zoodoende de
K.A.J. in de Essensche parh op te lossen.
Een gedeelte der jongeren heeft daaraan voldaan,
maar met het ongelukkige gevolg dat velen van hen
voor de revol.itie momenteel verloren zyn, omdat ze
de party na korten 11 d verlieten.
Deze thesen 7.yn dus niet alleen in beginsel
onjuist, voor Nederland, en voor de Internationale,
maar zyn in elkaar gezet voor het toen blykbaar
heerschende part»-egois’i e der Essenerpartr.

Wil de K, A. P. Interna ionaal, de jongeren voor
haar beginselen winnen en dus aanvulling van jongere
krachten in de hand werken, dan moet zy deze
thesen verwerpen, en zich uitspreken voor de zelf
standige K. A. J. I !
De jongeren zullen van hun kant een v n willige
samenwerking met de K. A .P . aangaan, zoowel wat
het innerlyke van partr en jeugd aangaat, als de
propaganda naar buiten, zooals daarmee in Amster
dam een begin is gemaakt. Deze nauwe samenwerking zal niet uitsluiten ü&t de K . A . J . ook zelf
vergaderingen belegt, zelf een krant uitgeeft enz ,
opdat zy ook weer zelf ve antwoordel >k kan zyn
voor haar werk.
Wat de algemeene voorlichting door de ouderen
betreft, die is steeds noodig; de jongeren zuilen deze
niet onderschatten, Zy kunnen echter alleen dan veel
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voordeel er van hebben, als ze die voorlichting!
critisch kunnen beschouwen en zelf gevolgtrek
kingen kunnen maken dat is in hun zejfstanditrd
organisatie.
Zoo op deze wyze zsl de eenheid van de vol
wassen en de jongere Proletariers, door wederzydsche waardeering, in den sfnd voor Ce Wereld
revolutie geboren worden als een begin van de
eenheid der geheele menschheid: als een voorlooper
van het Kommunisme.
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llil de Iflternatlona’e.
De vorige keer oefenden wy kritiek uit op de
K. A. P. Duitschland, aangesloten by de K. A. I. . .
Gedeeltelyk was onze aanklacht [Onjuist. Wy ver
nemen dat het niet de Russische K. A. P. is, die op
het standpunt staat van samenwerking tusschen 3e
en 4 e Int., maar dat dit de „Arbeidersoppösitie“ is,
Ja,
die nog binnen de Russische C .P. werkt,
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De T extielarb eid ers V e rra d e n !
W e r k s p o o r , F a s c i s m e er* „ M o d e r n e ”

taktiek.

en Lansing c.s., afgevoerd van de ledenlijst
Ook de K.A.P.D. Essener-richti™ bekritiseert!“ ! ? 1?-’ de |ei.d ? rs uvan be « *P - Hun 0lldere" overgtleverd aan ’t Burgerlijk Armbestuur,
genoemd standpunt.
,,!>ei-n|iandehngs-taktiek brengt den arbeiders de De textiel-arbeiders verleden jaar 10%- en
Ook heeft de ev
k' A i
^ c
. . Neerlaag, 200 schreven wij in ons vo rig thans w eer minstens 5 % loonsverlaging, en
partydie hef 7elfdp 1 J *
‘ ‘A.i. aan de Eng(elsduAuinmer. En a| doen de .m od ernen” f in a n t ic t i
tij Je n s de onderhandelingen daarover, de
herzien

innam, verzoc.it dit telen

ie hebben ons weer eens in ’t gelijk

loonsverlaging is ai lang
Lbe-onderhandeld” , maar bovendien iseen b ewy in het orgaan d e rla n g rijk dee! der textiel-arbeiders zóó gede-

rot onze spyt hebben
bng. party „W o rk e rs Dreadnought“ , totnogtoe

heclcboe!,

5 %

geenjnoraliseerd. dat ze »onderkruipen.

rectificatie aangetroffen.

| £n ^

k a p ita lis te n ?

’t Is w a a r ze blijken

„d ïïis te lijk e n ” heerlijk de gelegenheid iatend
om alles kapot te maken
Z ie Ja a r de reeds genoten vruchten van de
medezeggenschap.
W il

je

niet, lezer

nog wrangere vruchten

ïr erg op gesteld te zijn de fabrieken w eer
ian ’t draaien te krijgen maar ook de vak-

Fascisten, die onderkruipers ronselen. Wibaut
en Polak steunen dus de Fascisten en de onder
kruipers. Is er iets anders te verwachten van
Wibaut, die de werkloozen met de gummistok
uit de gemeenteraad liet slaan, zoodat zelfs
de mijnheer die de „orde” op m irktpleinen
door de politie gehandhaafd wenscht, Lisser,
„moordenaars’* riep.
En draag jull.e eens wapen?, jongens van
Wirkspoor, en treedt op als de Fascist*.n, dan
wordt je neergesabeld! Leve het democratisch
gemeentebestuur. Leve Wibaut, Polak, de
vrienden van Stenhuis, Pothuis c.s. En vooral
leve het eenheidsfront van Wijnkoop-WibautFascisme.
Laat je niet verblinden kameraad, door een
eenheidsfront „tegen” de Fascisten. Ze verkoopen, ze verraden je met hun revolutionaire
en moderne fasen! Ze helpen ons als klasse
naar het graf.
Kameraden uit de metaal wereld, laat je
klassehaat je bijeen brtngen, maak je eigen,
de eenige eenheid in je bedrijf zelf. Verbreedt
de strijd, brengt hem op hooger plan, boven
de „afweer” strijdt uit: als aanval op den
Vakbond, de Fascistsn, het gemeente

te slikken krijgen, dan moet je, je niet alleen
vol a fsch u w afw enden van deze beroepsDe K. A. J . D uitschland.
leiders-verraders, ■ maar ook ons parool
L>e
A. J. groep zond aan he. congres d e r F °ndsle^ ers, weten zeer goed dat de kapitalisten
K .A .J.D .e e n schryven, waarin zy haar v e r h o u d in g 6"
Wmst, Winst en nog p ractisch e s o lid a rite it, verder dragen.
Deze
krant was reeds gezet, toen ue ver
i
. . , , .f
»»
ivn juioi van
vnituvvv.
tot de K .A .I, uiteenzette. E r werd medegedeeld d a t E " 8 K
J ?
>JT
^ m
....
j ’ . . . . . . . .
b
■v1tj n<;rhhf*iM v a n hpt n rn H ta m n M ip tc
namen,
dat
de textielslaven weer de fabriek
zy zich direct achter de K .A I had ueolaltst * h enschllt‘id > van het proletariaat. Niets verm ag,
in zouden gaan, vernederd, verslagen, verraden
tegenover de Berlynsche richting der partv dié del'1 * guü0t geZ'en’
v ? kbond ddartCgen. En
door de textielbaronnen en de vakbonden.
K. A. I. niet erkennen wilde. De Hssener-richting
mJdtde! * * d * menSClllltid
..... j . . .
“ o redden k a n ! dt» nrn ptariQrhp 7»^lf-:irti^ 7P m n
W ij toonden reeds aan, dat elke staking
daarentegen werd bestreden om h iar onjuist ‘s t 'a ^ l^ " ka" ' de Proletarische Zelf-actie, ze zijn
r even bang voor de „arbeidersleiuers” , als tot zGü’n v cilu o p geduemd is, mdien de ar
punt inzake de zelfstandigheid der jeugd. Tenslotte
e kapitalisten zelf.
______ ___
_______
beiders
niet onze
taktiek Leren begrijpen en
erseht de K. A. J. groep van de K. A. J. D. ers aan
Zoo krijgen we dan deze toestand, dat door haar weten te volgen.
het werk te gaan:
et gemodder der vakbonden aan het proleta* * *
Voor de Komm. Arb. Internationale,
bestuur, als aanval op de bezittende
iaat zoo eiken dag een stuk van hun schamel
Ook met de stakin g bij W e r k s p o o r
klasse,
Voor de Komm. Arb. Jeugd
Internationale.
- --- -- — .
reetje wordt afgenomen. Het gaat er mee als speelt zich een spelletje tegen de aibeidersaf.
Voor de
wedervereenigingvan
Essen en Berlyn. F et debekende fabel van dem hond wiensOok deze strijders blijven alleen staan • de voer: de verovering der productie
middelen, en het behoud daarvan door middel
vakbond doet niets. W ie zijn de s'aclitoffers
W e ontvingen van de K. A . J . D .eeenig
e n ie materiaal
m-iterhnl l l a a rt e ,k e n d a g een k !e ifl S t u k j^ g e k o r t w e r d
—
*
R niaierraal l r en s ,Qtte js de u itk o m s t h e tz e lfd e VOOr he*
en een antwoord cp ons schryven. We komen er
de stakers en niet de ü£salar.eerde bestuurders. van de proletarische klassc-dictatuur.
1
Waar zit toch het vérstand, ja, het gevoel, Vóór: de Nieuwe, de Kommunistische
nofe op terug, maar deelen alvast mede: 1e, de roletariaat.
Daarom m oet tot eigen actie gekomen het instinct vari de andere metaalarbeiders? Gemeenschap.
K. A. J. D. is direct voor een K. A. I., 2 e, E r zal voor
'orden. De alg em een e solidariteitsstaMorgen i< het jullie beurt, klassegenooten!
de jeugd-internationale, door het Intern, infom. bur
ing. waar ook de »revolutionaire vakbondjn
Ontmaakt dan toch kameraden!! Heb je
elke maand een mededeelingsblad verschonen, waaraan
iet
aanwillen
was
en
blijft
onder
deze
om__________
je solidariteiis-gevoel
nou heelemaul laten
onze medewerking wordt verlangt. Verbinding is er
tandigheden
ons
parool,
ten
spijt
van
sommige
dooden
duor
die
verdomde
instrumenten
van
thans buiten Duitschland en Nederland, met Dene
Waarom wij deze drie namen in één adem
marken en Tsjecho-Slowakye. Op weg zynverbin^ P ortzichtiSe revolutionairen die neenen dat
het kapitaal, die vakb rnden ? Vooruit, je pro- noemen, lezer?
dingen met Engeland, Frankryk Bulgarien Rushnd f 6 m2t deZen ” ,oons^rijd,, niets te maken hebt.
letarische plicht vervuld!!
Wel ze hebben een belangrijk ding gemeen.
t)e Russische R e v„.„tie.
.... % * 'le* mee '?• wf nt de c R ^ p ^ kameraden in ’t bedrijf bij elkaar.
Stinnes de J/'/sM-uiibuiter, Fiinmen de Ma*sawentsche zaak is een politieke aangelegenSpreek, jij lezer, tot ze met al de tloed en aan-mpkaar Iiimor U/iinUnn /-.**
n„n..

Stinnes’^FimmenWijnkoop.

......... ......,

een artivel over LenirT: „De Bolstewiki'Ve«o7«n r®**1 ü“
* '1
rT e' De bed? elinSen
het opkomende Kommunisme toen zy de miM oenen L r
, V^ b°hndeü’ ° nder aanVOennS v«n

de '«rtstocht die een proletariër, een eerlijk
Proletariër, die iets doen wil voor z’n klasse,
ontwikkelen kan! Uit solidariteit moet het

»I IJMrtUup KJfJ 4.UVIV lld'Ji

die Massa. En de laatste schiet al aa-dig op bij
zijn eerwaardig pogen. F.mnen is reeds ge
boeren, die niets beziten tot nriv^th?7ft
.
otenhüIS 21Jn immers o.a. mede*
wonnen en de rest vo'gt van zelf wel. Cit
succes is wel-verdiend, de man heeft er kromme
* - M
Zli wi! “ r 1* *
k n£?,! o * » » « - » .
vatting, die wy ook wel in de kranten der'rw
•°
" de
der ver' rdirect
Klass-fierheid moet er weer komen sprongen genoeg voor gjmiakt, we kunnen
richting aantroffen, kunnen we echter z ó o ï S t " :hte™ ,8en-. En ze hebben het daarin immers in de prolet.riërslurten, klasse-begrip in de al z’n „principe’ -veranderingen niet eens bij
aanemen. Evenmin als de meenina ri'
i, ! i ° 0< a
aardl° ver gebracllt- Georganiseerd
hoofden. Werk daaraan en je handel* in de houden.
Wat de daden van bovengenoemde drie
jegen kwamen, d,t de Vrede van B^st, " 3
w " fo o n lv e rla g in g g ' ^
9 °>
1 % ^ ™ *
^
»
„massa” -m3nschen betreft, ze stemmen vol
lewe^ tl" 4ekLnaazkynn! r oT ed r W t T rkhierUiw °0k
de
vastgeleäde 45-urenJa, ook de fascisten zijn in aclie en begrijp kom m, alsof hit af^esproken was, overeen.
Europa. Onze bevindingen plaatsen we^n d k
|wär^week eigenhandig den nek om^edraaid dat je, je vijand beter overschatten dan onüerWe zullen het aan het navolgende feit laten
vve geven ons zelve a ls L / e r e n Z
" 1 « de g ’meente-werkheüen van Amsterdam schatten mag. Wel is de tijd in Nederland nog zien :
lyke opdracht en rekenen e f m
m°(e" \
ï 'l
wPrkweek e,i de voor hen nng komede
niet geheel rijp voor ’t Fascisne, echter hebben
De Roerbezetting. Onze, de Kommunistische
en geestverwanten aan m Jc riZ h
o
| verslechteringen,
ze d;n steun van vele belangrijke kapitalisten, Arbeiders Internationa e, stelde vast: geen
van ,17*—
-is, geholpen r wot werkloozen van A ’dam die minder dan Ja, zij hebben reeds de steun van de ^meentesteun noch voor, noch tegen de bizettingKiezen voor de belangen der Duitsche kapi
zelf reeds Luxemburg Die R u t s c h p' ,*« “ K “
'" o “ ? ^
g£WerKt hebben’ ° P
regeerinS' B ' en W - ten deele S e c . demoTrdtstó, Vom Oktoberrevolution zum Ekeste^f^iédens- | V^ors
V3n Po,huis> met steun v a n ’t N.A.S. cratisch, geven de politie tot steun aan de talisten, de moordenaars van onze revolutie-

Z

£ maat 1

I

vertrag, en artikelen van Gorter.

*

hun statuten

vorm

naire klassegenooten, dat nooit. Strijd tegen
beide Imperialismen.
De 2e Internationale, het Internationaal vak
verbond, nam het standpunt in: steun krachtig
het verzet, tegen de roerbezetting.
De 3e internationale steunde evenals de 2e, en
het I. V. V., het verzet van „het Duitsche
Rijk” , moreel en financieel. Terwijl Max Hölz
en die ontelbare andere, in de Duitsche Rijks
gevangenissen gemarteld worden, sluiten zij
een fiont met hun beulen, met Stinnes.
Als Fimmen, als Wijnkoop niet wist wat
hij deed. waarom moeten zulke stumperd dan
„leiders” zijn ?
Maar stel u gerust, ze wisten wel wat ze
deden.
Fimmen zei in z’n cursusvergadering over
„Nieuwe Problemen” (een proletariër vond ze
erg oudbakken) voor de C P. te A ’dam, o.m.:
„De Roerbezetting was een afgesproken comedie
tusschen Fransche en Duitsche kapitalisten.
De Tribune schreef op 6 Nov. in een artikel
„In naam der menschelijkheid” : De hulp voor
de roerstrijd, die in werkelijkheid een strijd
bleek. Voor de Stinnes-kupitalisten, is iets
dat nu niet meer voldoende is.
Stinnen-Fimmen-Wijnkoop, wat hebben ze
nadien uitgehaald (toen de hulp voor de roerstrijd! „niet meer voldoende was” ) om het pro
letariaat te bewegen, zich te offeren voor zijn
doodsvijand, het kapitaal ?
W e vertellen dit een volgende keer.

hun zedebedervende, verrottende invloed over
laten, zou erger zijn dan het verlies der parlemenrszetels.
De jeugdvraag is voor ons een levensvraag
ja, De Levensvraag (April 1918).

inzien van de winst- en verliesrekening der Aanvaard je deze rapporten, meldt je dan
onaei nemer, de oogen geopend worden vooi ok aan voor dit werkelijk Soc. dem. werk.
wat mogelijk en niet mogelijk is, hun hetpe- (onsekwent zijn.
voel
in h rivan
u ro Imede-verantwoordelijkheid
o,
^---- ™ . r ...w .v uen
. u belang
u c i.«
Vergeet niet dat je op de hulp kunt rekeken w n d p 1 WCC
onderneming geschon- ien van de 3e Internat, die iu Duitschland
M * J", Hm*
•
«*•
....
00^ ^e we*telijke bedrijfsraden heeft, en de
PR O V O C A TIE!?
pn la'nnor
Je
ln ^ezecrïsistljd harder ïalp van Wijnkoop die het N.V.V. en Fimmen,
r- k
oe en werken.
jje
0uwe rotte mufboel weer aan mekaar
D “ redactie van de „K .A .” heeft het eindelijk
Ln r,u hebben wij Komm. Arbeiders er niete zal lijmen, steunt; hulp van de zaaierleiders
zoo ver kunnen brengen, om een stuk te schrijven
tegen dat jullie harder en langer werkt O, die in hun krant schrijven : wordt lid van de
inzake het jeugdvraagstuk. W ij hebben wel
neen. Maar — zoo kort mogelijk voor onze vakvereeniging, liefst van het N.V.V.
reden om de K.A.P. daarmede geluk te wenschen
uitbuiters, en dan zoo hard en zoo lang mo^-e- Gij enkele A.J.C.-ers,Zaaier-!eden en anderen
want het artikel draait neer op.... een provo
iJ
VOür de zclf-strijd van het proletariaat die begrijpen dat werkelijke socialisatie en
catie aan de K.A.J. om de p a rtij a f ie vallen.
tegen onze uitbuiters. Hebben we de productie volledige medezeggenschap slechts mogelijk is
Onze gewoonte getrouw, hebben we een hekel
middelen veroverd, de uitbuiting opgeheven, door de vernietiging van dit stelsel, helpt deze
aan provocateurs en gaan we alléén in, op
ja dan, maar dan alleen moeten de aibeiders
principieele beschouwingen. Intusschen zullen mede helpen de bedrijven tot grooter bloei vrienden van Efcert en Noske, steunt deze
arbeidersmoordenaars niet langer. Versterkt de
ook wij, als t noodig blijkt dc p a rtij trach
te brengen, omdat dan de produciie ten goede K.A.J. opdat we beter dan tot heden het
ten te beschermen tegen zulk soort aanvallen,
zal komen aan de geheele werkerswereld jeugdproletariaat kunnen doordringen van de
en blijcen sam enwerken met haar, de provo
waarbij die „uitgelezen allerbesten” , wel nie woorden van Marx en Engels, uit het Kom
catie ten spijt.
De „K .A .J.”
zullen behooren.
munistisch Manifest.
Men ziet dit rapport is een laffe sluipmoorc
„De communisten versmaden het, hun over
op het socialisme. De grondslag „on vei zoen tuiging en hun bedoelingen te verheimelijken.
lijke klasse-strijd tegen de bourgeoisie” , waarop
Lezer, we zijn aan ’t twijfelen gegaan of onze dapperen kameraden, Marx en Engels Zij verk'aren het openlijk, dat hun doel slechts
Herman Gorter wel een revolutionnair dichter hun stnjdprogram ontwikkelden, wordt hier bereikt kan worden door de gewelddadige
omverwerping van alle tol nu toe heerschende
is.
weer eens verraden. Marx’ woorden: Strijd maatschappelijke orde. Dat de heerschende
Ja, er bestaat wel zoo iets als „Pan” het of dood, bloedige oor.’og of ondergang, worder.
klassen sidderen voor een communistische om
dichtwerk van Gorter, waarin hij de strijd der in den ban gedaan.
wenteling. De proletariërs hebban bij haar niets
revolutionnaire arbeiders schetst, waaroij hij
Deze
„allerbesten”
zullen
de
meest
uiteete
verliezen dan hunne ketenen. Zij hebben
am
11 —. I___ 4 _
nn n
f
. . . . .
.
o
zelf een niet onbelangrijk aandeel had, en er zijn lo T7 (ln
n a.ieruesten kapiiaiisien-knechtin zijn. een wereld te winnen.
vele verzen van Gorter, o.a. „Een klein Helden- Want naast de pogingen ter verslechtering der
Proletariërs aller landen, vereenigt u !
dicht , handelend over revolutionnaire jonLre arbeidsvoorwaarden, ten voordeele van d e . _______
') Stinnes behoort intusschen niet meer tot het
rijk der levenden, doch de Stinneseering blijft zich
arbeiders, maar zie je, A. M. de Jong, de Soc.
bloei der onderneming, zullen ze zooals ver-l *)
Gemeenschap, daaronder verstonden de
voltrekken.
democraat, is toch een bekend letterkundige. meld wordt letten „op de handhaving van del socia,lsten immers, en wij verstaan daaronder nop
Wat dat er mee te maken heeft? Wel, de orde en de goede gantr van zaken in dp nnr Pr steed? he! Kü,mrnnnisnie- Sinds de Soc. dem. allerlei
£ 5323233
_________________________
G a i t de 7 v il,
;
Ln ,n dt o ncer“ | baantjes in de kapitalistische regeeringslichamen,
Jong heeft een bundel verzamelde revolution neming”
u/inct
u a a r üe. zaak gocu, worden del m de Staat, hebben, noemen ze deze Staat: de
naire Verzen doen uitgeven, met gedichten
winsien grooter, dan zullen de arbeiders erl Gemeenschap. En ze hebben gelijk, als ze er maar
o.a. van Roland Holst en v. Collem, en....... ! toch zeker wel eenig voordeel van h^hhen ? l bijvoegen: gemeenschap ter onderdrukking van
Gorter heeft hij zelfs niet genoemd.
Mis, poes. Als de winsten grooter worden* " et Pruletariaat'
Nou, dan zal Gorter wel geen revolutionnair dan zuüen je leiders dit je lekker verzwijgen
De arbeiders dringen zich aan den trog,
dichter zijn, dunkt U ook niet.
der kennis, cn eten ze ach zoo graan,
W e lezen daaromtrent: „Natuurlijk belicort
hierbij
een regeling voor geheimhouding van
Onze Jeu *d-Bijeenkonist.
hoe talrijk zijn ze, en leeg n hun maag,
wat geheim dient te blijven”
In
Maart ‘iitiu
hield ue
de i\./vj.
K.A.J. een ooennare
openbare jeugdhoe siubbren ze allen aan 't karig zog.
Maor
.. .
I
1
,1 Jviddri
ïeu^eiZeg, kameraad, heb je het medezeggenschap tererht 7 i l ‘ i * vand,e boei nou niet zooveel| vergidjring over: „Zelfstandigheid” Ongeveer
rapport van S.D.A.P.-N.V.V. gelezen? Nog een beetie me«r ml’t
Ze zijn liongrig, ze zijn slank en niet log,
*ic\ lieH
25 jongeren waren” aanwezig0 Er blee^k hoe
met?
Waarom
niet?
Je
wil
toch
zeker
niet
ze zijn vurig ^hongerig,te zijn niet traag
een ter dood vpm^rH
2
goed het IS ook mmder geoefende spiekers
doen als die A.J.C.-er, die, toen we hem een
hnmanp” mi ■
,
tl;ans op een meerl te laten optreden. De jongere die voor de
zc dringen - o dat het er komen mog
krant aanboden zei: dank je wel, Piet (hij chemische stof^Hn ™ .ve™ ° orden door ee.n| eerste maal in ’t openbaar ophyd, bleek agitahet volk, en eten zich zat alle daag.
bedoelde P. Schumacher, A.J.C.-leider) weet thans wel rimr i!
'i"
i !,n’ zo° zaI
torisclie talenten te bezitten. Op ’n dikwijls
wel wat daarin staat.
wnrrlpn
!*-, uitgelezen leiders ontslagen | geestige manier werd A.J.C. en Zaaier be
Hoe heerlijk is het een van 91 volk te zijn,
Lees het dus zelf. Het zal heusch de moeite als die’ zachtheid n za ,!f,manie^ Ten rn.instt J streden. Sprekende over de Arbeidersregeering
zoo gretig naar kennit, zoo slank van
loonen. liet zal je bijvoorbeeld, al direct op daarover • '
m°gtlijk is. Ze schrijven I zei hij o.a. dat hij gemerkt had dat Mac Donald
vallen, dat in het geheele rapport met geen
lijve ,
Rliilf»
u .
. . .
! uit het moderne kamp komt want hij wilde
letter
aangegeven
wordt,
welke
voordeelen
Dina nnnriTaireW-i, j
e.1 ° v fr,eg i^krim | moderner oorlogstuig, nl. vliegtuigen,
zoo dorstig naar geluk, zoo hongerig.
de medezeggenschap den a bjide.s zal brengen. onnoodipe hirrlhpiH
althans iedere I
D j tweede spreker ging het zelfstandigheidsAls drie hoofdpunten wordtn genoemd:
Een zoon van ’t volk w il ik zijnen blijven
Ook voor de • v^r™ec cnkuni ,en wordei1 I
vraags uk na van Marx en Engels tot het
1. Het geven van advies aan de onder De?e hehhpn »nnaic
1S
gezorgd.! verraad daarvan van de 3e Internationale en
met hen strijden, en tusschen hunne
nemer betreffende technische en andere aan is zelfs Peen ctpmrrr'm U
Rfbjuikelijkj
toonde aan dat alleen de Komm. Arb. Intern.
rijen
gelegenheden, de leiding der onderneming be
Maar nog
noo aifiiVi
c h
Jaar'
I
dit vraagstuk weer voorop
heeft.
dringen naar ’t voer zooals een mager
aitijd... is
het deze ..soelali<;tpn,,
n« gesteld
Aomari/maon
treffende,
.........................ö . ......
»"laar
*
-- "~w
- I
i-'v. vpiiiviivm^vii, iijucuo uv. uwuui^tlVgt.lliH.IU
big.
2. Het bijstaan van den ondernemer bij met genoeg. Ze willen de bedrijven „socïaïi
van eenige A.J.C.ers en een Zaaierlid, kwamen
seeren
,
ten
minste
zoo
noemen
zij
de
bedrijven
het bevorderen van de bloei der onderneming.
hierop neer dat hun organisaties wel degelijk
in handen spelen van de kapitalistische staat
aan de ontwikkeling hunner leden werkten.
3. Het recht een of twee vertegenwoordi
In het socialisatie-rapport Kest men dat na
gers aan te wijzen in de raad van commis
Een C.P.er verklaarde het voor 95 pCt. eens
de
-socialiseering”
er
nog
iets
gebeuren
moet,
sarissen van een Naamlooze Vennootschap.
te zijn. Toen wij echter opnieuw aantoonden
nl. Instelling van bemiddelings-conimissies ter
Punt
3,
wordt
nog
verduidelijkt
door
de
dat
beide richtingen reactionnair waren, en met
VAN
„vermijding
van
bedrijfsstilstard
door
werk
mededeeüng dat daarvoor in aanmerking komen:
eenige heftigheid uiteenzetten dat Wijnk< op
staking
is
noodzakelijk.
Indien
deze
in
strijd
met z’n eenheidsfront, de vriend van Fimmen
KARL LIEBKNECHT
„zeer enkele uitgelezen vertegenwoordigers
met
het
moreele
recht
(dit
is
hier
toch
het
van de werknemers, de allerbesten” .
en Noske is, verliet deze debater plotseling
JEU G D . JE U G D .
„recht van den uitbuiter, nietwaar, lezer ?)
de vergadering uit proiest.
Zal de vrucht van uw werk (dat moet zijn
Thans en in de toekomst niet alles doen, de bloei der onderneming) o, uitgelezen aller toch mochten uitbreken, dient de gemeenschep
De Zaterdagavond-marktpropaganda is weer
over de middelen te beschikken, zich daartecen
om de jeugd voor ons, voor de internationale besten, aan de arbeiders ten goede komen ?
opgevat. W e vorvvachten dat aan dit werk de
te winnen, haar onverbrekelijk met haar te Neen, nietwaar, bloei der onderneming betee te verzetten . Welke middelt.: dit naast onder
K.A.P.ers weer meedoen. Overigens wo dt er
kruipers zullen zijn, daarover tasten we niet
verbinden, zou een noodlottige fout ziin. die kent meer winst voor de „ondernemer” .
vrij geregeld — het kan nog beter makkers —
tn het duister. Je denkt maar aan de mare
de toekomst van onze beweging onzeker kan
gecolporteerd.
Hoe die kapitalisten weer rijker moeten
maken.
chaussee, de politie, dc burgerwacht, de Justitie
De K.A.J.ers zullen meer actief moeten zijn
worden daar vertelt het rapport ook iets van.
en vooral met te vergeten de „socialistische”
D i jeugd aan de regeerings- socialisten en
op elk terrein, ook met het oog hierop dat
W ij lezen: „Den arbeiders moet door het honderdschappen.
wij een, lid verliezen, dat Amsterdam verlaat.

Is Gorter Revolntionnair ?
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Een zoon van 7 volk.

P R O P A G A N D A .

Medezeggenschap Socialisatie.

I
Jel

Politieke Aanteekeningen

In Mei hielden we een openbare vergadering
over de Engelsche Arbeidersregeering, in
samenwerking met de K .A P . De inleiders
zetten ons standpunt duidelijk uiteen. De ver
gadering mag tamelijk geslaagd heeten.
Op de meeting van de Anti-Militaristische
beweging te Kóog-Zaandijk werd gecolperteerd
met brochures en kranten. Er werd vrij goed
verkocht.

„DE KREET DER JONGEREN” “
U itg a v e van g ro e p H A A R L E M van het
„ V R IJE JE U G V E R B O N D ".
Die kreet van jongeren, die het uit willen
schreeuwen, dat de Maatschappij in haar
wezen een onhoudbaar stelsel is, een stelsel,
dat hoe eer hoe liever moet vervangen worden
door een nieuw, is een roep voor de Revoiutie.
Zu'ke jonge Revolutionairen, die in hun blad
aanvallen: Het militarisme, het imperialisme,
de godsdienst, de A. J. C., De Zaaier, ue
neutrale geheelonthouding, die zullen het pro
letariaat toch den weg moeten wijzen, om tot
de Revolutie te komen. Zij zeggen dan ook :
„W e g met den oorlog, schudt af je lakschheid
en strijdt krachtig met ons mee tegen ooi log
en oorlogsvoorbereiding, smijt nu je wapens
weg en wacht niet op anderen/’ Dit is in het
kort samengevat, alles wat ueze jonge lêvulutionaircn tot het proletariaat te zeggen hebben.
IIoe willen zij, dat het proletariaat tot de
macht komen zal ? ? Zij gelooven toch niet,
dat het kapitalisme ten gronde zal kunnen
gaan, door er over te praten, of te schrijven.
En denken zij, dat de oorlog bestreden kan
worden, door te roepen ; Smijt weg je ge
weren ?
Wanneer zij, evenals wij, het Kommunisme
willen, moeten zij verder gaan. dan te zeggen,
dat de Revolutie komen moet.
Hoe b.v. is het standpunt inzake de vak
beweging, hoe staan zij tegenover het parle
ment, waar schijnvertooningcn door de z.g.n.
arbeiders-afgevaardigden gemaakt worden, om
de arbeiders maar achter hen te houden. Welke
organisaties zullen er thans noodig zijn voor
de klassenstrijd.
Geen woord wordt hierover gerept. Niets
over de overgangsperiode, de dictatuur van
het proletariaat, niets over de revolutionaire
bedrijfsorganisaties, de nieuwe organisaties
voor de revolutie.
Het belangrijkste dus vergeten die jongeren
V. J.V.ers, begrijpt, wanneer gij het eerlijk
meent met de arbeidersklasse, met uw strijdwil
voor het Kommunisme, en dit gelooven wij,
dan behoort ge bij ons. Weest consequent,
durft stelling te nemen !
Helpt ons de Revolutie voorbereiden, helpt
ons revolutionaire organisaties vormen!

1 M E I CNabeschouwing.)
Mei, de lentemaand, is de brengster van
nieuw, jong leven in de natuur. Wanneer het Mei
is gewoiden, herleeft de plantenwereld en vele
dieren ontwaken uit hun winterslaap. Geheel
de
natuur ontwaakt. Ijs en sneeuw zijn met
den
winter gevloden ende voorjaarszon be
schijnt weer de velden, en wegen. De Mei
maand brengt de verlossing aan de natuur uit
haar strenge, strakke winterketenen.
„De 1-Meidag moet tevens tot een dag ge
maakt woiden, die staat in het teeken van
de bevrijding van het proletariaat u t de ketenen
der slaafschheiii” , zoo besloot het congres van
de
2de Internationale in 1839 te Parijs. De
1-Meidag zou voortaan gebruikt werden als

strijddag voor haar revolutionaire eischen.
1 Mei 1890 werd dan ook een dag van In
ternationale beteekenis. De leus en de eisch
waren: Intern. Verbroedering van het Prole
tariaat tegen den oorlog en een Intern, regeling
van den 8-urendag. De bourgeoisie zag zich
bedreigd door de in verzet komende arbeiders.
In enkele landen, als Frankrijk en Duitsch
land zag de bourgeoisie de demonstratie der
arbeiders zoo onheilspellend voor haar in, dat
zij met wapengeweld deze trachtte te vei hin
deren. Vele slachtoffers vielen hierbij Deze
en de latere 1-Meidagen, zeker tot aan 1904,
waren dagen van krachtig verzet en groot
idealisme. Geen Revolutionair arbeider dacht
er aan, dien dag zijn krachten aan het kapitaal
te geven, maar hij staakte en toonde in ver
gadering en demonstratie zijn klassehaat en
zijn strijdlust. De eischen en leuzen, die toen
gesteld werden, waren, gezien de klasseverhoudingen, revolutionair. Het proletariaat wilde
mede de vruchten plukken van het opkomende
kapitalisme en wilde Algemeen Kies-en Stem
recht, Arbeidswetgeving en een 8-urige arbt idsdag. De bourgeoisie zag hiermie haar alleen
heerschappij aangetast. In den loop der jaren
zijn door hardnekkigen strijd vele eischen in
gewilligd. Hoe is het thans geworden ?
I De organisatie der arbei ers, de 2de en 3de
ntefnationale, de Gtle vakbonden en dc zgn.
Roode vakinternationale zijn verworden tot
steun voor de heerschende klasse. De bourgeosie probeert ze thans te gebru ken om haar
tot een chaos herschapen systeem weer op
orde te brengen. Ze latei daartoe de leiders
dier organisaties regeeringsbaantjes opknappen
en zelfs nemen de soc. democraten de geheele
verantwoording op zich van het Engelsche
Imperialisme. De vakbondsleiders regelen,
dikwijls beter dan de heeren patroons het
kunnen, de mate van uitbuiting hunner leden,
wier kracht en klassebewustzijn door het ge
loof in de leiders vermoord worden.
De 1-Meidag van 1924 stond dan ook in
het teeken van versuffing en verslaving van
het proletariaat. De leuzen Ontwapening,
Socialisatie en Medezeggenschap, die de 2de
Internationale, waarmee de 3de Intei nationale
een eenheidsfront wil vormen, aanheft zijn
zandstrooie s, die de arbeidersklasse verblinden.
Ontwapening!! en de Engelsche „Arbeidersregeering” wil uitbreiding van afzetgebied,
hetgeen zeggen wil bloedige oorlogen.
Ontwapening!! en in de oorlogsjaren
1914— 1918 stemden de sociaaldemocraten
voor de oor'ogsbegrcotingen.
Medezeggenschap !! en in Duitschland stem
den de vakbonden er in toe, dat de 10-urendag weer wordt ingevoerd.
Socialisatie !! en de bedrijven zullen blijven
iu handen derindusirieeien wordt er bijgeveegd,
d.w.z. de uitbuiting gaat onverar.deid voort.
Deze 1-Meidag heeft weer betoogingen en
meetings te zien gegeven van groote massa’s
die als vee door hun leiders gedreven worden.
In „Het Volk” kon men lezen: W ij zullen
onze uiterste pogingen moeten aanwenden, om
Publiek te trekken, dat mede demonstreert
voor de belangrijke eischen onzer arbeiders
klasse. Men ziet het ging er om, publiek te
trekken, dat meeviert de 1-Meidag. In 1889
schrok de bourgeoisie, thans lachtte zij om
deze demonstraties, ne’jes geleid door de po
litiemannen van Wibaut. Ze zou misschien
wel mee hebben willen derrionsireeren voor
ontwapening, maar ze gaat ondertusschen met
koortstachtige haast voort met bewapening,
want ze moet, ze wordt gedwongen, haar
imperialistisch karakter eischt het.

Er wordt ook niet meer gesproken van dc
strijJdag 1 Mei, maar van de 1-Meiviering.
E r w jr Jt alleen gesproken van bloemen,
vlaggen en versnaperingen. Enkele sprekers
wisten de demonstranten weer met mooie
woorden en leuzen te winnen voor hun verderfdiik
en
1 --Mpi *1Q9a* u,*g
„,***
' snel
*
•
*'
*« vwi n u u ji t/C/“
loopen.
Wij, de Kommunistische Arbeidersjongeren,
willen wat mier zeggen tot de arbeidersklasse!
W ij roep.-n je toe: Alleen de Revolutionaire
arbeiders zullen de 1-Meidag weten te ge
bruiken. De verraders van liet Proletariaat
moeten ontmaskerd. Gij arbeiders moet Z E L F
U W L E U Z E N V A S T ST E LLE N , maar dan
R E V O L U T IO N A IR E L E U Z E N ! Deze kunnen
dan niet anders zijn dan:
O N TEIG EN IN G D ER B O U R G E O IS IE !
O P VOOR D E G E W A P E N D E O PSTA N D
VAN H E T P R O L ET A R IA A T 1
W E G M E T DE VA KBO N D EN EN D E
P A R L E M E N rSPA R T IJEN I
ST IC H T IN G
VAN KO M M U N ISTISC H E
A R BEID ER SBO N D EN EN JEU G D BO N D EN !
dan kunnen wij de leus van 1889: D E
IN l ER N A TIO N A LE V ER BR O ED ER IN G VAN
H E T PR O LET A R I \AT, D E V ESTIG IN G VAN
H ET
C O M M UN ISM E,
tot weikelijkheid
brengen !

Inzake dit punt zal de K .A .P . nog stelling
moeten nemen, evenals het al of niet nr odzak-lijke van een aparte, dus zelfstandige
jeugdorganisatie. De K.A.P.ers, zullen wat dit
laatste punt betreft, moeten inzien, dat de partijorganisatie en de partijgeest, de jongeren niet
aantrekken kan, en in geen geval BEH O U D EN
kan, maar dat een zelfstandige K. A. Jeugd
organisatie, dit zeer belangrijke werk voor de
K .A . Internationale, moet doen. Tot zoo lank
is onze K. A .J. slechts als symphatiseerende
bij de K. A. I. aangesloten.
Zooals bekend bestaat reeds tusschen afd.
A dam der partij en de zelfstandige K. A j.
een strijdgemeenschap
Ze belegden in de afgeloopen periode tezamen
5 openbare- en nog eenige cursusvergaderingen,
en 4 gecombineerde h. h. vergaderingen. Ook
de marktpropaganda voerden we tezamen.
Verder hield de K .A .J. zelf, ongeveer itd?re
week nog een h.h. vergadering en een studie
bijeenkomst waar brochures enz. werden be
handeld ; bovendien belegde zij 2 openbare
jeugdvergaderingen, waar alleen de jongeren
het woord voerden.
Ook de krant wordt in hoofdzaak door de
K .A .J.ers zelf geschreven cn gefinancieerd,
hoewel dit eerste werk nog door te weini^
K.A.J.ers geschiedt.

heden ons moeten geven en begrijpen dat de o
revolutionnarre strijd, niet met minder tevreden ? e

t
^
^
J a a r g a n g Jl'
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ST A N D met H E E L 0lN'S H A RT EN V E *Moge daarnaast, K .A .P.ers en geestverwanten ons meer dan
hor?.™ ^
• „•
, ..— *w*aieuiieii, cu
inzien dat er in onze jonge hoofden en harten
mets dan de wil leeft, om onze klasse te dienen
en naar Baanbrekers te zijn voor het Kommunisme.
Oe Secretaresse ;

DE BAANBREKER

Mei 1924~
’)

B. H ILLESU M .

Dit v e r s la g is d o o r de K.A.[. g o e d g e k e u rd .

VVat d e n k

je

H ie r v a n , ?

e,a.n d ” wor<Jen „arbeiders” verheven tot
den adelstand, ze zijn thans lords. En Mac Donald
h h^"
tezamen met den Amerikaansche« gezant
vooruit hén?mS
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Propaganda-nunim ets 5 eent.

” 'n,iCme paSt " W a ' « aan we ,och

r „ Ï2 L genS- ’!Het Handelsblad” brengt de Engelsche
roode minister van oorlog een saluut aan de ka
nonnen van het Engelsche Imperialisme
Het kan verkeeren !

J O N G E R E N , G IJ M O E T B A A N B R E K E R

Wat we op school leeren, en wat we later
oren in
bedrijj,
is lang____
niet voldoende
hooren
... ’t______
JJ7 ’t___._..c
_____
Op 10 April werden in Engeland 120.000 scheeDso n s ’n
’n juist
inist inzicht te geven
fre v e n o
v e r tle
04iii ons
over
de inin
bouwwerkers uitgesloten. De oorlogsluchtvlCot
richting van onze maatschappij.. Hoe we be
r grebrteid.rneerder£ g' ° rie der ,eus - o 't w a p e n g '
stuurd, geregeerd worden, we snappen cr geer.
jota van als we genoegen nemen met de wijs
W n rÄ
V
,r rt cen sterke politiemacht om
t.g u i stakende bouwvakarbeiders op t i treden
heid die de schoolmeesters ons moeten inpompen.
W elke surprises wachten het proletariaat noe
Wat kan ’t ons schelen of de meester groote
Tegenover de geschillen in de K .A .P .N .
van deze Socialistische Arbeidersregeering ?
boomen opzet over de Staat met z’n twee
en degeen die zich afscheidden stond de K. A. (.
Wederom staan we voor de taak een over cntisch. Zij meende dat er, zeker in Holland,
kamers, provinciale Staten, Gemeenteraden,
In Po le n een gevangen vrouw, verdacht van
zicht te geven van wat achter ons ligt en wat geen reden bestond voor een z.g. „Essensche- * Pi,pn]Jaf f V00r de Russ'sche regeering doodgc’t Raakt onze kouwe kleeren niet, die kouwe
Daarover
ondervraagd,
deelde
de
minister
in de naakte toekomst moet gebeuren.
theorie! Anders wordt ’t als wii zelf met
of „Berlijnsche” ichting.
van Justitie volgens „Het Handelsblad” mede, dat
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W e begrijpen dat in zoo’n staat, op zulk
een regeering, de arbeiders geen invloed kunnen
uitoefenen.
Als ’t wèi zoo was zouden dan de werk
loozen behoeven te krepeeren ? Als de arbei
ders iets te zeggen hadden in de regeering,
zouden zij zich dan zooals in Duitschland
(zeifs, neen ’t ergste onder sociaal democra
tisch regiem!) laten neerpaffen door de soldaten
der regeering. Zouden zij het dulden dat par
tijgenoot Ebert (je hebt wel reden om trotsch
te zijn op zulk een partijgenoot, A. J. C. ers !) die
zelfde soldaten thans bedankt voor de goede
diensten,
diensten, het
het vaderland
vaderland bewezen
bewezen?? Zouden
Zouden zij
zij
gedoogen dat de uit hun rijen voortgekomen
mannen,
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Zouden zij dulden dat de vakvereenigingsbe
stuurders luisteren naar deze regeerders als zij
hun verzoeken terwille van de vrede (vrede
voor de kapitalisten om nog scherper uit te
buiten!) geen staking te beginnen, zooals ge
schied is bij de Londtnsche staking van arbei
ders aan de fruitmarkt ? Zouden de arbeiders
dulden dat hun „leiders” te Londen samen
kwamen met de kopstukken van de, in naam
der kapitalisten, regeerende krachten ?
Om een „vrede” te sluiten tusschen de kapi
talisten onderling, die neerkomt op een ver
scherpte aanval, op de proletarische klasse

De kapitalisten hebben de alleenheerschappij,
en zij zijn het die tenslotte, als de door hen
opgevoede intellectueelen, geen raad meer weten
om ’t zaakje op pooten te houden, de mannen
koopen, d i r e c t opgegroeid en opgekomen
uit het zweet van het proletariaat; de 1eid e r s k a s t e . Deze vormen dan een arbei
dersregeering. En.... Ce naam is veranderd
maar ds staat, de regeering die in dienst staat
van de kapitalisten blijft. Ze moge soms hier
of daar iets verbeteren aan den toestar.d van
de arbeiders, in de groote belangrijke zaken
heeft zij beter dan een zoogenaamde rechtsche
regeering de arbeiders onder den duim, omdat
de arbeiders nog vertrouwen stellen op de
de mannen uit hen zelf voortgekomen. Daarom
alleen staan de kapitalisten die luttele verbete
ringen, (die dan nog schijn zijn) toe.
Maar ook de arbeidersregeering is de regee

ring, is de staat, het bolwerk van het kapi
talisme en de arbeiders zelf hebben niets in
te brengen.
Ook zij treedt op voor de handhaving van
het privaat-bezit der patroons t egen de
arbeiders f Of zooals Fimmen *) het zegt (we
citeeren uit „Het Volk” ) van 21 Augustus:
„Eigenlijk zijn al deze heele-driekwart of half
sociaal-democratische r^geeringeti niet anders
dan de meer of minder rood geverfde coulissen,
waarachter de werkelijke heerschers, de ban
kiers, groot-industrieelen en grondbezitters van
alle landen, hun plan tot verscherpte interna
tionale slavernij van het wereldproletariaat
ontwerpen en uitvoeren, terwijl de arbeiders-;
klasse zich aan de schoone schijn van de
„Democratische” regeeringen verlustigt.
En als ook dat de kapitalisten niet zal helpen,
dan hebben ze nog een andere regeeringvorm:
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Staat.
De Imeest
intellectueelen moeten dan regeeren. De schijn
van arbeidswetgeving wordt weggeworpen.
Zonder parlementaire dekmantel, regeert het
kapitaal dan n a a k t !
En ook dat kan het kapitalisme niet van
haar ondergang redden !
Het moge zich nog langen tijd op krukken
voortbewegen (hoe lang zal afhangen van de
zelfbewustzijnsont wikkeling van het proletariaat)
maar sneven zal het.
Besprekingen tusschen de beste politieke
koppen der intellectueele Bourgeoisie en die
voortgekomen uit het het proletariaat, mogen
het uitbreken van een nieuwen openlijken oor
log misschien voor langen tijd verijdelen, doch
de onderlinge vernietigingsoorlog blijft niet
alleen bestaan, maar wordt veel scherper. De
Londensche conferentie heeft trots alle schijn,
de tegenstelling tusschen het Fransche en
Engelsche kapitaal v e r g r o o t . Het interna
tionaal vakverbond moge blij zijn met die
schoone „vrede” , maar de vrede, ook in kapi
talistische zin, is te Londen na hevige kwel
lingen te hebben doorstaan, o v e r l e d e n .
Duitschland moet betalen en kan niet. Vrede
en het Roergebied nog ’n jaar bezet. Aan dien
„vrede” hebben de sociaal-democraten in
Frankrijk, Duitschland en Engeland naar hun
beste kunnen medegewerkt. Duitschland betaalt
met producten en de werkloosheid in Engeland
neemt onrustbarend toe. Een handelsovereen
komst tusschen Duitschland en Frankrijk (kan
het vredelievender ?) maakt de arbeidersregee
ring in Engeland vreeselijk bezorgd.
Zoo is het wel duidelijk dat e lk e vorm van
regeering met behoud van het privaatbezii der
productiemiddelen, en haar steunpilaren de
vakvereenigingen en politiek-parlcmentaire par-

