
verwachten nu wellicht velen hulp van het steeds 
meer verburgerlijkende, nog steeds heetende 
„Sovjet“ -Rusland. Maar overheerschend is toch 
nog wel het wantrouwen tegenover de Russen 
en in Duitschland wordt veel meer verwacht van 
de tweespalt tusschen de vroegere Geallieerden. 
Speciaal wordt dan gelonkt naar Engeland. De 
Russische diplomatie is trouwens even konkelend 
en dus even duister als iedere burgerlijke. Heel 
anders dan indertijd het openlijk optreden voor 
de geheele wereld bij het sluiten van den vrede 
van Brest-Litowsk met Duitschland. Aan den 
ccncn kant ziet men een aansluiting der Russen 
bij Duitschland (het verdrag van Rapallo, dat 
indertijd tusschen beide lauden gesloten werd; 
massademonstraties in Rusland tegen de bezet
ting van het Ruhrgebied), aan den anderen kant 
met Frankrijk, (n. I. in de Turksche kwestie, 
waarover straks nog iets. Geregeld komen nog 
de berichten uit Rusland, wijzend op eene voort
durende verburgerlijking. Het erfrecht werd her
steld; de arbeidsplicht opgeheven; particuliere 
Naamlooze Vennootschappen, de typisch kapita
listische bedrijfsvorm, waar de eigenaars der pro
ductiemiddelen, de geldschieters maar rustig thuis 
hun coupons knippen en zoo de winst opstrijken, 
worden opgericht; banken — noodzakelijk be- 
hoorend bij kapitalistische productie — mogen 
zich vestigen. Dit zijn nog maar enkele voor
beelden. De werkloosheid neemt toe in Rusland. 
Hoe de Russische regeerders, de feitelijke leiders 
van de ie Internationale, nu, om rustig te kunnen 
opbouwen in Rusland, ook iedere onrust in West- 
Furopa willen vermijden en contra-revolutionnair 
worden daardoor, is al meen aangetoond iu dit 
blad.

met gummistok en revolver. Engeland moet nu 
bovendien zijne schulden aan Amerika gaan af
betalen, terwijl hetzelf van zijne schuldenaren, 
Frankrijk, België, enz., evenmin als van Duitsch
land iets of slechts een beroerd klein beetje ziet.

Samen vattend deze conclusie: in Europa zijn 
de moeilijkheden voor de bourgeoisie reusachtig; 
voor het proletariaat neemt de ellende mei den 
dag toe; groote massa’s worden eenvoudig uit- 
gesfooten om te verhongeren (Oostenrijk b. v.); 
in Amerika echter een krachtige economische 
opbloei — en daarom weinig werkloosheid, ver
hooging van loonen, enz. — waarvan echter niet 
te zeggen valt hoe lang die duren zal.

Jaargang

Jeugd-vakvereenigingen.

De Russen, die de ruiken hielpen in hun 
strijd tegen de Orieken (de landlooper der geal
lieerden) om weer op te dringen naar Europa, 
waaruit zij in den wereldoorlog verdreven waren, 
werden bij de vredesonderhandlingen te Lau
sanne, door de l urken, die zich nu sterk genoeg 
voelen om dat zaakje alleen op ie knappen, leelijk 
in den steek gelaten. I)e Turken, profiteerend 
ook van de Engelsch-Fransche tegenstelling, vor
men nu weer een ernstige bedreiging, speciaal 
voor de Engelsche wereldmacht. En zij dreigen 
vooral groote Engelsche petroleumbelangen (de- 
strijd gaat ondermeer oni het rijke pctroleum- 
gebied van Moesel) aan te tasten. Dat bewe
gingen als die Turksche, een werkelijk proleta
rische bewustwording beteekenen, zooals C. IV- 
ers nog wel eens beweren, is natuurlijk onzin.

In Italië —- dat Tsjitserin, de Russische volks
commissaris tegenover den Italiaanschen koning 
zulk een heerlijk vrij land noemde, heerschen nu 
de fascisten. De macht van het parlement is 
daar nu openlijk niets meer. Wat eraan gedeel
telijke solialisatie was, wordt ongedaan gemaakt 
en dergelijke ondernemingen aan particulieren 
in exploitatie gegeven. Toch een duidelijk ban
kroet der S. D. A. P.sche denkbeelden, nietwaar? 
Het fascisme speelt ook in andere landen, Duitsch
land, Hongarije, Polen, een rol.

Engeland tenslotte, heelt vele moeilijkheden. 
Behalve de Turksche kwestie is daar nog steeds 
de lersche. Felle rebellen als de Valera en 
anderen laten zich niet afschepen met een zooge
naamde Vrijstaat. Proletarisch is die lersche 
beweging echter evenmin als de Turksche. Ver
der is in Engeland, in tegenstelling met Amerika 
waar een groote opbloei plaats heeft, een reu
sachtig aantal werkloozen, groote getalen komen 
uit alle deelen naar Londen om te demonstree- 
ren (de honger-marcheerders). De dictatuur der 
bourgeoisie uit zich ook in Engeland tegen hen

Er zijn jonge proletariërs, die zich warm 
maken voor dc Jeugd-Vakverecniging, omdat zij 
meenen daar zelfstandig tc kunnen strijden.

/ij hebben ongelijk, want de jeu?,rd vak ver
eeniging maakt hen, evenmin als de gewone Vak
bond, tot zelfstandige strijders. Er is geen we
zenlijk onderscheid tusschen beide.

De strijdwijze van beiden, die thans neer- 
komt op onderhandelingen met den patroon om 
verslechteringen af te weren, eischt geen zelf
standig denkende eu handelende arbeiders. In
tegendeel, zij eischt een aan de leiders onder
worpen groep, die stipt uitvoert wat zij, dc 
leiders, willen.

I n de leiders van de jeugd-vakvereenigingen 
doen thans niets anders, dan eiken zelfstandigen 
strijd van de jongeren sabotteeren. — Zij moeten 
dit wel, want een jongensstaking heeft dikwijls 
tot gevolg, stopzetting van het gansche bedrijf cn 
dit op haar beurt: verzwakking der vakveTeeni- 
gingskassen.

I-H • • • daardoor komt hun baantje in 
gevaar!

W ilt ()y  eenige voorbeelden van deze sabo
tage?

< )b 25 October legden '35 jongeren aan de 
N ed  e r 1. S c h e e p s b o u w  over het Y spon
taan het werk neer. Rosseau van dc syndica
listische Jeugd-Vakvereen nam de „leiding“  op 
zich. En wat deed hij? Probeerde hij de oude
ren tot solidariteit aan te sporen, deed hij po
gingen andere jongeren er in te betrekken? 
Rosseau deed heel iets anders! Hij liet de • 
jongens staken tot 7 November, confereerde toen 
met de Moderne-, Christelijke-, Katholieke- en 
Neutrale Vakvereenigingsieiders en nam toen het 
besluit, dat . . . het werk hervat moest worden.

Op 30 October staakten de jonge ijzerwerkers 
bij F a . S yn i o n s b e r g e n ,  scheepswerf. Ros
seau kwam met den patroon overeen, dat de 
jongens (nadat zij 2ü dagen gestaakt hadden) 
weer aan het werk moesten tegen 5 o0 loons
verlaging. ü e  j o n g e n s  w e i g e r d e n  e c h 
t e r  d a a r o p  i n t e  gaan .

Toen Rosseau bemerkte, dat hij het voor het 
moment verloren had, liet hij hen aan hun lot 
over. Tenslotte wonnen hij en de patroon het 
toch, want op 6 December moesten de jongens, 
die alleen stonden, de fabriek in met 3 o0 loons
verlaging.

De houding van Rosseau was bevorderlijk 
voor den zelfstandigen strijd, vindt je ook niet, 
kameraad?

De nageljongensstaking bij de „Conrad“ ,
waarover wij vroeger reeds schreven (zie Nr. 1

(en 3 onzer krant), werd eveneens onder „leidini 
van Rosseau. een nederlaag voor de jongei«

*Wij wilden een algemeene nageljongensst 1 
king ontketenen met een principieel anti-kapit 
listiscli karakter (Direct na het uitbreken der st 
king werd er een speciale vergadering belegd ( 
ons advies aan te hooren). De jongens begrep< 3 
waar net om ging en trotten direct de voorb j 
reidingen voor eene Openbare Vergadering 
Amsterdam voor nageljongens. Do invloed v 
de Vakvereeniging was echter zoo groot, c. 
zij niet doorzetten. Ondertusschen kwam R<Ij
seau, die gewaarschuwd was, en adviseerd L uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuüüq
t W r a r i  0 0 «  ,  J  j  , , ^OQDQDODQQOÜQQQOQCJDQDtlD  □□□□□□□□□□□□direct aan het werk op den door den patroon g11-------------------
stelde voor waarde. Om dit verraderlijke oj 
reden te versluieren, heeft dit heerschap de br 
taliteit om in „De Jeugdige W erker“  van Se 
tember, ons te beschuldigen die staking tc hebbt 
doen verloren gaan en ons te vragen waar i 
centen van de steunlijsten gebleven zijn! Ro 
seau weet echter zeer goed, d it er steunlijstc 
gemaakt waren voor de Openbare Vergadering »: 
dc f 0.75 die er op geteekend was (door de ve 
tegenwoordiger der Jeugdgroep o. a. f 0.25) lat 
door de jongens werden verdeeld.
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Zijn deze voorbeelden voldoende, jonge k 
meraden, om je te doen zien hoe je geest en 
strijdv\'i 1 gewurgd worden, ook door d,e jcugc 
vakvereeniging?

\X elnu, m aakt dan einde lijk  je eigen strijc

D e  W e r e l d r e v o l u t i e  n a d e r t .
Wij weten het.

wijze. Vecht met ons mede tegen al wat V a l f --------doen niets.
vereeniging is, voor de zelfbcwustzijns-ontwikk 
iiüg van het jeugdproletariaatI

Velen hebben, nu de Wereldrevolutie zich niet 
reet doorzet, het „geloof in het Proletariaat“ , 
etgeloof in de Revolutie“ , verloren.

Toen de vlammen der Strijd hoog uitsloegen, 
aren zij medestrijders. Thans nu de Strijd min- 
r hevig, en de Wereldrevolutie niet urgen 
hijnt te zijn, jammeren zijover „het geIoof“ en

M a a r  wii die n-ppn ».o., ,io i.ê --- O    » u i l  u\. I\ v ;u  U  V.

oud zijn, wij „geloofden“  niet alleen, maar 
de eerste plaats w i s t e n  wij en weten wij

t>g-
W ij weten: dat de crisis von het Kapitalisti- 

he stelsel steeds scherper wordt, dat de arbei
dsklasse geen enkele bestaanszekerheid meer 
?eft.

Zij besloot eenige critiek die zij had op h( En daarom „gelooven“  wij niet alleen aan het

Het werkloozenvraagstuk.
De K.A.J. groep behandelt, na het verschijnt 

van een nieuwe krant, direct alle artikelen.

artikel in No. 5 over de W .A.C.’s in haar krar 
te publiceeren.

Het komt hierop neer: Dc schrijver tooi me reactionnairre organisaties, de

roletariaat en de Revolutie, maar weten dat het 
roletariaat bij elke Strijd die uitbreekt door de

t cist aan, dat \’ o I l o o n  voor de arbeiders nit 
meer te bereiken is en de werkloozen dien eisc 
dus niet meer stellen kunnen, maar slechts èè 
doel konden hebben: de dictatuur van het prol« 
tariaat. — Schrijver echter, begaat aan het ein 
van zijn artikel de fout om, met het doel d 
contra-revolutionaire gevolgen te kunnen latei 
‘zien, te veronderstellen (hij zegt: „nemen w 
aan“ ) dat de staatskas wel in staat zou zijn de 
werkloozen vol loon te geven. — Dit nu kan vei 
warrend werken, daar de schrijver eerst duidelijj 
aantoont, dat dit onmogelijk is.

vakvereem-
ngen en de parlementaire partijen, veraden 
ordt en dat het leert vormen de Nieuwe Revo- 
tionnaire Organen: de K o m m u n i s t i s c h ei:

A r b e i d e r s  O r g a n i s a t i e s  (K.A.P. en K.A. 
J.) en de K o m m u n i s t i s c h e  B e d r i j f s o r -
g a n i s a t i e s.

En daar wij weten dat het Kapitalisme niet 
maar zoo vanzelf afsterft en nog enorm Machtig 
is, zeggen wij deze nieuwe Machtsvorming van 
het Proletariaat, d e z e  is de Grondslag voor de 
W e r e l d r e v o l u t i e .

Reeds is een begin gemaakt met de deze Or
ganisatie. Internationaal ontstaan K.A.organisa
ties en A.B.B.’s (Algemeene Arbeidersbond, de 
samenvatting der bedrijfsorganen.)

D e W e r e l d  r e :v o l :  t i e , de Revolutie niet 
in een, maar in a l l  e landen, nadert met snelle 
schreden.

W ij weten het, en gij jongeren, Klasse- 
genootcn, moet het ook weten eu tesamen met 
ons haar komst helpen verhaasten.

O p  v o o r  de  W e r e l d r e v o l u t i e .
O p  v o o r  h e t  K o m m u n i s m e .

De Kommunistische Arbeiders Jongeren.
(K .A .J.)

De verkiezingen.
S. D. A. P. en C. P.

R e c l a m e .
Je  hebt ong etw ijfe ld , lezer, dat recla ineboekje

OvrrifTPnc ie H » L' A i , I luis& ekregen. Neen, n iet van k inderm eel nietn e rig en s  is de K .A .J.  g roen  het met h J- .„ * r . «... . . .  1 " ja n  stofzuigers, met van margarine, met van deartikel volkomen eens. u- • ui- * . . .Ia sch in n ch tm g  —  m aar toch w el net zeoiets.
Je  w eet w at de bedoeling is van reclam e:

oor grootspraak , door verb lu ffende vergelijk in-

BROCHURES.
Alle b ro c h u re ’s die door de K.A.P. 

zijn u i t  g e g e v e n  en de a n d e r e  die 
b e t r e k k in g  h eb b en  op onze  ta k t ie k  
w o rd e n  n a  o n tv a n g s t  v a n  pos t  wissel 
door  de a d m in is t ra t ie  d irec t  to e  g e 
zonden.

«De a lg e m e e n e  A rbe ide rsbond“
kost plus porto . . . .  22 cent.
«O rganisat ie  voor  den  k lasse -
s t r i jd“ .............................15 cent.

door schromelijke overdrijving, door de
ekste sprongen van * je fantasie probeer je de 
lenschen te overtuigen van de groote waarde van 
et artikel wat je aanprijst — doet er niet toe 
f het waar is of niet — daarvoor ben je koop- 
lan.

Dat gebeurde in dat reclameboekje dat je 
luis kreeg ook. Ja  ja, de politiek is tegenwoor- 
ig al net zoo fraai aals de handel: met allerlei 
-clamepraktijken tracht je de menschen naar 
ïuw  onderneming toe te halen, in de hoop dat 
e niet nadenken, en op je weord gelooven. Maar 
at niet netjes is in de handel, wordt tot vuns 
edrog in de politiek.

Dat reclameboekje dat je thuis gekregen hebt

— niet van „De Dag“ , niet van de Oruijter, — 
maar .van de S.D.A.P. te A, dam. dat Wibaut — 
brechuret je ter gelegenheid van de verkriezingen 
was toch wel het allergemeenste en stuitinste 
voorbeeld van politieke reclame, vind je niet?

We willen niet alle plaatjes behan
delen. Maar herrinner je, lezer deze twee 
plaatjes: Eén, een oud vuns slop:
„zooals het proletariaat vroeger woonde“ , 
’t ander: „zooals het thans woont“ : een liefijk, 
fraai, confortabcl landhuisje, in boschjes ver
scholen!!

Kijk dat is nou poenig.
In Amsterdam waar honderden in woon

schuiten rheumathiek liggen op te doen, waar 
duizenden bij anderen moeten inwonen als on- 
tierhuurders van een enkele kamer, waar duizen
den hokken op zolders die als „woning“  (geen 
lucht, geen licht, geen stook — en kookplaats) 
ingericht zijn, waar onbewoonbaar verklaarde 
woningen bewoont zijn, waar nog afschuwelijke 
kelderwoningen bestaan; —

in Amsterdam waar je vader, lezer, geen 
nieuwe woning zal kunnen krijgen onder de 
vijfzeshonderd gulden per jaar (een kaantje voor

een proletariër niet?) maar dan mag — ie der 
/eker geen stelletje kinders op na houden; — 

in Amsterdam, waar nog schrijnende woning
nood heerscht, ondanks Wibauts belofte in 1918 
dat de woningnood in 5 jaar voorbij zou zijn;

in Amsterdam, waar zooals overal en altijd 
het proletariaat nog in rothokken huist;

in Amsterdam is zoo een plaatje een beleedi- 
ging, een hoon, eer. ploertenstreek tegenover het 
proletariaat, en wie het bedenken zijn bedriegers 
die den Proletarier bedonderen.

Ik hoop dat je dat voelt, kameraad.
En jij ook, A.J.C. cr.

H e r v o r m  i n g s b e l o f t e n .
Z e  w e t e n  h e t ,  dc leiders van c' 

zingsvereenigingen die op de arbeide 
dat - ,j die arbeiders bedriegen door !* 
verbt ïgen te beloven.

'r ilij'.; is dc. zoo^cnaaiii Jc  Cumt.
daarin )g gemeener als de S.D.A.P.
kan • toch al heel aardig zooals wij
hebb< want de C.P. doet net of ze revuiu
tionni ; enzegt: wij gebruiken het parlement
als sp.wwKtribune om juist te vertellen dat er 
geen verbeteringen te verkrijgen zijn. Daardoor 
krijgt Wijnkoop ook en vooral de stemmen van 
vele revolutionnairen.

Wat zegt gij, lezer dan wel van het navol
gende uit een manifest?: „De Provinciale Staten 
hebben geen geringe beteekenis. Zij beslissen 
over de arbeidsvoorwaarden van het personeel
dat in dienst is der Provincie. De gedeputeerde 
staten vernietigen niet zelden goede besluiten 
voor de Stadsbevolking.“

Denkt ge dat we ons vergissen en dit een 
van de manifesten van dc S.D.A.P. moet zijn, 
waartegen de C.P. immers ook ten strijde trekt? 
Neen, kameraad, erboven staat: Federatie Noord- 
Holland en Utrecht C.P. en daarnaast . . .  de 
Sovjetster. Ter verduidelijking van de bedoeling 
staat er heel duidelijk: Kiest Ceton.

M o o r d e n a a r s ,  M o o r d e n a a r s  zijn de 
leiders van S.D.A.P. en C.P. S l u i p m o o r d e 
n a a r s  van de Geest van het Proletariaat!

De Belgische Spoorwegstaking.
Op dit moment is de Belgische Spoorweg

staking door de leiders opgeheven. Er zijn nog 
geen berichten of de arbeiders aan dit bevel 
om weer aan den arbeid te gaan zullen gehoor 
geven. Bij massabewegingen als deze kunnen 
de leiders de actie niet maar steeds willekeurig 
bepalen. Vaak willen de leiders een dergelijke 
strijd niet, doch breekt deze spontaan, onwees- 
taanbaar uit; eenmaal begonnen wilien dikwijls 
de leiders spoedig een einde aan de strijd maken,



maar de massa's weigeren dat tc doen en zetten 
de strijd voort

Hoe het ook zij, of de strijd reeds ten einde is, 
ofwel tegen den wil der stakingsleiders voortgezet 
wordt, inf jeder geval zijn er al lessen uit te 
trekken. En dit is onze taak, evenals dit door 
de revolutionnaire socialisten steeds gedaan werd 
uit massabewegingen als de stakingen in Rusland 
in 1005, als de Hoüandsche Spoorwegstaking in 
1903 of ue groote Zweedsche staking in 1919 h. v.

Allereerst valt dan ook hier weer te consta* 
teeren, een angstig-voor/ichtige, daar door ver
raderlijke houding der leiders. Zij beginnen luid
keels van de daken te verkondigen, dat met de 
staking geen verdere doeleinden beoogd worden 
dan loonsverhooging; dat de strijd niet zoo ge
voerd zal worden dat de belangen van het „va 
derland“  in gevaar zullen komen daardoor (be
moeilijking van de actie der I rauschen en Belgen 
in het Roergebied b. v.). Rosa Luxemburg toonde 
reeds aan indertijd, hoe door zulke beperkingen 
de stootkracht der staking gebroken wordt. Welke 
regeering zou bang zijn voor zooVn staking, als 
beloofd wordt binnen de perken tier wet te 
blijven? Juist de mogelijkheid van erger (straat- 
demonstraties; gewapende opstand) doet de re
geerder*» voor eert dergelijk^ staking beduchtzijn. 
Gelukkig mfar dat de massas1 niet altijd zich zoo 
laten beperken; niet altijd zoo zich matigen als 
de vakvereenigingsbureaucraten wenschen!

Nu is ir\ deze Belgische strijd wel gebleken, 
dat het Belgische Proletariaat nog niet het in
zicht en dc eigenschappen bezit, noodig voor de 
massale beweging, wil deze werkelijk de regcer- 

vrees inboezemen en ze overweldigen. Bevalen
'ers; dat bepaalde groepen moesten blijven 
. b. v. in verband met de Roeractie, het 
... '3«*k (niet altijd); bepaalde treinen 

yeven dikwijls op bevel der leiders rijden. Aan 
de werkelijke kommunisten in Belgie de laak om 
die gevoelens, welke onontbeerlijk rijn, als de wil 
tot onvoor'waardelijk doorzetten, groote opoffe
ringsgezindheid enz. aan te wakkeren, opdat de 
massa’s niet langer dc leiders gehoorzamen en
tegen de wil der leiders de strijd ten einde 
voeren.

Ten slotte « ijzen wij op de ook mi weer op
gedane ervaring dat stakingen als de/e spoorweg
staking, hoezoer ook begonnen als alleen maar 
loonstrijd en door de leiders steeds als alleen 
maar industrieel voorgesteld, spoedig duidelijk 
een politieke algemeene klassenstrijd worden. 
Ook de Belgiselie r e u r in g  werkte daar toe mede 
door te spoorwegarbeiders te mobiliseeren, doot 
bet leger onderkruipersdiensten te laten verrich
ten, door st|Rf wetsartikelen toe tc passen en/.
In zulk een strijd met zoo groote algemeene 
politieke mogelijkheden moeten de Kommunisten 
op post zijn om voor de arbeiders dc leiderstak- 
tiek der parlementaire socialisten en der vakver- 
eenigingbiireaucratcn te ontmaskeren en hun de 
goecfe weg te wijzen!

scheidt hen van de Kommunisten, die den prole
tarischen staat een tijdlang willen gebruiken, om 
de Dictatuur over de nog tegenspartelende Bour
geoisie en haar trawanten te kunnen uitoefenen.

De vakbeweging moet volgens hen goed- 
proletarisch blijven, geen plaats bieden aan baant- 
jesgasten, die door hun bezoldigd ambt juist be
lang hebben bij het blijven bestaan van die vak
vereenigingen, in de huidige samenleving. -Ze 
moet ook niet zorgen voor ziekenpotjes enz. — 
0\ ereenkomsten met de ondernemers zijn • voor 
en uit den booze — Iaat staan die mét’ den 

Staat. Eeuwig moet je den ondernemers met 
stakingen op het lijf vallen. De massa-staking is 
het ideaal! Ja. zelfs is er gezegd: als de massa- 
stakmg er is, is de revolutie er ook!

Als je dit nu allemaal weet, moet je toch
zeggen: ja, maar dan is het NAS niet syndika
listisch. —

sasBsgggggggggggggggggggggggsggagaaggggggggggggo 

Gij moet een zijn.
Cnj moet Eén zijn, Arbeiders. En de Kennis
Is het Eenige • wat u, mannen, ontbreekt 
Tot de Eenheid.
Gij hebt liet Aantal, gij hebt de Krachten,
Cnj hebt den Arbeid, gij zijt dus Alles.
Met de Aarde. Maar orn de Aard te krijgen,
Als eene Menschheid,
Te hebben en te houden, moet gij kennis
Hebben te samen. Leert dus, Arbeiders.

Mannen, gij moet op de Aarde maken één bond 
Van alle Arbeiders op Aarde,
En daarmede het Kapitaal aanvallen
En het overwinnc’ en vèrnieticen.

eginse en trouw gebleven; meenden ze nog, lal, vroeger of later, zoch moeten afvragen: 
I f  ° r^an,satlCs ^cr '^karbeiders slechts de rtjWat nu?“  En naarmate de tijd vordert, zal 

ie rengen unneïï, na de mislukking, die ij steeds meer zijn aandacht moeten wijden aan 
' * m ereenigmgen tijdens en na den oorlog j D e R e v o l u t i o n a i r e  A r b e i d e r s -  
gebleken, zoowel is ons land, als (vooraloj b o n d e n ,
elders, cn die zij zich onmogelijk kunnen <f

W a t  je n ie t  snap t ,  leggen  wij je g r a a g  uit!

, —. —  uiiuiugciijK Kunnen (f---------- ---------------------------------
' einzen; hadden die Syndikalisten voorts lee r ^ e e s t  d a a r o m  o n z e  b r o c h u r e s :  
kunnen en durven trekken uit den loop D e  A l g e m e e n e  A r b e i d e r s b o n d  en 
. istori&che gebeurtenissen, dan was het ee H. Gorter :  D e  O r g a n i s a t i e  v o o r  d e n  
ogische, wat ze hadden kunnen doen, gewe K l a s s e n s t r i j d  v a n  K e i  P r o l e t a r i a a t ,  

di- vakvereenigingen vaarwel zeggen en overg 
tot de revolutionaire bedrijfsraden, gegrondv 
niet op de indeeling in beroepen, maar op 
indeéling volgens de bedrijven.

En, al wordt er nu ook wel in het syn 
kalistisch kamp over bedrijfsraden, arbeidersb 
den enz. gesproken -  zij het dan ook zoo zw
jes als: omvorming van vakvereeniging in 
be.dersbond (als of dat .kon) -  practisch h< 
men niets in die richting gedaan!

En wat is de Moskousche Internationa 
Dat is de Roode Vak-lnternationale. Het is 
soort bijwagen van de „kommunistische“  de 
Internationale. Dus van een vrij sterk lfwijk-r 
richting. —

^ ^ " ^ on£ res nu» heeft, met een gerii „leder onbeteekenend groepje kon we 
meer er ei besloten, zich bij de Moskousons komen“ , was het hoofdargument.
V a K \ c  re e  11 nr II trc .l ll t nr it n i ' i r I ____  A.. i . • j r- . . . .

O ij kunt met anders, gij moet het voor strijd
( j i j  moet strijden, want gij wilt niet sterven
Oij moet één zijn, want gij wilt niet sterven
Oij moet één zijn, want gij wilt niet leiden
Door den drang van u zelven, niet tc willen 
Lijden en sterven, m o e t  gij w i l l e n  een zijn 
tiij moet een zijn, want gij wilt overwinnen. -  

W Wil, uw gevoel staat op materieele basis,
basls ls dc arbeid —, het werktuig, 
dringt ti tot eenheid. Eu O ij? gii moet!

I rit het gedicht „Pan “  
door H. Gorter.

Vakvereeiiigings-lnternationale aan te sluiten, 
besluit, dat vermoedelijk door het referendi 
dat daarover nog gehouden wordt, bekracht 
zal worden. En het vermoedelijke gevolg 
dan zijn, dat het NAS uit elkaar valt, in tu 
deelen gesplitst wordt. —

Dat zal dus net resultaat zijn van het 
treden der „kommunisten“  in de Vakbewegj 
in ons land. Niet revolutioneenng der vakbe\ 
ging \an binnen uit, maar vernietiging, v 
snippering. Niet, dat ons dit spijt. Svmpat 
gevoelen wij evenmin voor deze vakvereenigin 
richting, als voor eenige andere. Maar alt 
wordt, sneller dan wij gedacht hadden en 
een wijze, die wij zelfs niet hebben kunt

De Anarchistische Jongeren.
De Soc. Anarch. Jongeren Organisatie heeft 

ich achter de richting Constandse, (haar orgaan 
> Alarm), gesteld.

Zij is dus thans, naast haar anti-parlementa* 
isme, ook tegen de vakvereenigingen en voor 
edrijfsorganisaties.

Haar verdere taktiek is echter niet kominu- 
istisch maar burgerlijk; om dat tc bewijzen bo
en wij haar een debatvergadering aan.

De S.A.J.C).ers sloegen dit aanbod eenvoudig 
'eder onbeteekenend groepje kon wel bij

Een u’aarlijk proletarische houding, nietwaar, 
Constandse?

De/e zelfingenomenheid en zelfoverschatting 
nag de individualisten bevallen, een werkelijk 
evolutionnair zal direct vaststellen dat deze heu- 
ing heel braaf burgerlijk is en met Socialisme 
f Revolutie niets tc maken heeft.

De S.A.J.O.-A I a r in -richting is slechts in 
chijn radicaal.

Zij is tegen de Komm. Arb.-beweging en de 
Mgemcene Arbeidersbond, tegen de Klasse-dicta- 
uur omdat zij alleen wil economische en per- 
loonlijke actie, omdat zij het Individu boven 
Je Klasse wil verheffen.

W ij zeggen: de Revolutie is het vernietigen' J «VUIII« Wij zeggen: tie Kcvoiutie is het vernietigd
verwachten, bevcstigdt, wat wij voorspeld hadd<J m de Kapitalistische Staat, die niet alleen bc 
dat het werken van communisten in de vakbev taat uit het parlement maar in de eerste plaat
Plllf* frriMi __ .ging geen resultaat oplevert! Want een guns 
resultaat is het toch zeker niet: blijven zitt* 1 1 ” - » ̂  7 •
met een beieekenisloos „kommunistisch“  va iit de vakvereenigingen

)i

Het N.A.S.
Het NAS, dat is de Onafhankelijke Vak

beweging in ons land, heeft de Paaschdagen be
steed, om'-zijn congres te doen uitmaken, of deze 
vakbeweging zich zou aansluiten bij de Inter
nationale van Berlijn, of bij die van Moskou. —

De Berlijnsche, moet je weten, is de Svndi- 
kalistische. Wat is dat?

Syndikalisten zijn revolutionairen, dir on- lh 
amipolitiek zijn. Ze willen, door middel van 
de Vakbeweging de wereld socialistisch maken. 
Ze zijn fel tegen den Staat. Dit bijvoorbeeld,

BgBSgggSgSgËsSggBBBiSSBgHSSgBfegKBgggaBgagBSgBaB
In dc vrije vakbeweging heb je wel degelijk

bezoldigde bestuurders, heb je we! weerstands-
kassen en ziekenpotten. De „vrijen“  doen wel
mee aan colleetieve-contraeten met de patroons —
staken er zelfs wel voor! En die felk anti-Mats-
heid? Heeft niet het geheele NAS samengewerkt
met de regeering voor de werkeloozenuitkeering?
Loopen de meeste „vrije- vakvereenigingen niet
evengoed als die van het NVV aan den leiband
..er regeering? En dat antr — of on — politieke,
dat anti-pariementaire? Hc meest verwoede syn-
dikalisten uit het \A S  zijn lid vau ecn politieke
partij, ja, eén was, n>et zoo lang geleden, nog 
kamerlid!

Je  ziet dus, dat er praktisch niet zoo heel veel 
syndikalistisch aan het NAS is. Veeleer is het 
wat klein burgelijk-anar.histisch van oorsprong 
^et klem burgelijke is er nog, maar het anar- 

eiiistische is vrij we! foetsjïe!
W at of ze bij een syndikalistische vakvereeni- 

gmgs-lnteruationale willen is dus onduidelijk. 
Wel duidelijk is dit: W aren de Syndikalisten hun

vereenigingetje, terwijl de rest weggeloopcn 
De praktijk in ons land zal dus binnenk 

bewijzen, dat deze, op zichzelf al verkeerde t.t 
tick der C.P., bovendien in de practijk niet u 
gevoerd kan worden.

Dus: de C.P. heeft de propaganda voor I 
sovjetsysteem, dat is tlic voor het rcvolutiona 
betl rij ts raden-stelsel, geheel laten vallen voor 
tactiek, om — b. v. door middel van cellen 
de in vorm en wezen verouderde vakvereei 
gingen te heroveren. Het laatste is falika*it u| 
geloopen. I hans, na drie jaar, loopt die \ 
vereeniging leeg en alleen de communistisc 
cellen blijven over. Ze staan weer alleen; 
zijn weer net zoo ver als in het begin! 
krijgen ze niks. De vakvereeniging die zu w

ut: scholen, kerken, de pers, politie, gevan
genissen, het leger, burgerwachten, thans ook

en de parlementaire

en

f» n  •* *• ' 1 * * * V i  vi »» u il
nebhen . zullen /.. nipt .......... • . • ..............'  '  wam  ue Kru in»»racnt nennen.

»art i jen.
De Revolutie is vertier: de onteigening 

erdedigmg der productie-middelen.
Dit is geen economische en \o k  geen poli- 

ieke actie alleen, maar beiden te saam.
En voor deze ontzaggelijke taak heeft het 

proletariaat de nieuwe revolutionnaire organen: 
Je Komm. Arb.organisaties en de Algemeene 
Arb.-Bond, noodig. En moet het instellen de 
vlasse-dictatuur, het Roode Klasse (geen partij-) 
eger en de politieke Raden-Staat.

De S.A.J.O.-A I a r m-anarchisten zijn daar al- 
emaal fel tegen. Zij laten de arbeiders, liever 
l*ui hun Solidariteit te eischen voor die groote 
-‘u grootsche taak, in de individualistische gcdach- 
enwereld waarin de arbeiders„leiders“  hen ge

el* overblijft, zal geen vakvereeniging te noem 
zijn. Ln het goede, wat ze hadden moeten doe
het revolutionair-bedrijfsraden-stelsel pi opageert 
is nagelaten. Alles dus weggegooide arbeid, r0 0  ^ v 1 » 1 ' M lil i u i i i ̂  111 v ,
SU taat van een politiek, die niet bedacht was het is alles negatief.
h o f  K n r r t i l*  /x.. -1__________  I • • • i • •

Bovendien steunen /ij altijd weer, en steunen 
'ij op: de klein-burgerlijke, „vredèlieventle“ , 
'eest. Op dt passiviteit!

Anti-militarisme, anti-munitieaanmaak-isme,

het bereiken der. politieke idealen van het geh

beperkt doei nastreefdc.
Onder een naargeestige episode in het le\ 

der C.P. en in dat van de Nederlandsche Va 
beweging, zullen we spoedig een slotstreep kii 
nen zetten. Doch daar komt het proletariaat ni 
verder mee. -  Elk eerlijk, denkend proletarie

hPYi.ifUn nrrvir* •* , '  ,,V1 « v‘‘v de leus: Zelf be wustzi jns-omwikkeling die
beperkt doel POl“ iCk' dk‘ *' Z°  mC‘ ° " S gCmeen hcbbcn’ hoc staat hct daar-vragen ?mee zult ge

Deze leus is bij hen niet alleen negatief maar 
valsch bovendien.

W'ant wie bepaald in de Alarm-groep de po
litiek, wie bepaald wat er wel en niet in de 
^rant moet? Zijn het de leden tesainen?

Neen, juist als bij de ouwe organisaties is 
het één individu dat het doet, in dit geval; Con
standse.

Hij, Constandse de „anti-bons“ , bedankt in 
No. 12 van Alarm, „zijn“  colporteurs cn mede
werkers, hij deelt Iouwerkransen uit.

De autonomie, de alleenheerschappij van tle 
leider is weer hersteld.

Hun overige leuzen komen daarmede dan 
ook volkomen overeen. Ze zijn immers: (men zie 
Alarm No. 12) „tegen een massa die zou trachten 
dc individuen te overheerschen, voor den per
soonlijken opstand, voor den persoonlijken vrij
heid, voor de bezetting der bedrijven door enke
lingen en groepen.“  (Bezetting der bedrijven 
door enkelingen?, tle enkeling Constandse zal 
eerstdaags een bedrijf waai tweeduizend man 
werken, bezetten. Gaat dat zien. Gaat dat zien. 
Nog nooit vertoond.)

Het gevolg, lezer?: de solidariteit en de 
opoffering van het individu voor de klasse, wordt 
afgezworen, de concequentie is verraad aan dc 
proletarische revolutie.

Reeds kan men lezen in Alarm No. 11, dat de 
actie van tle reactionnaire boeren „een stap in 
de goede richting“ , is „omdat het gaat tegen de 
wettelijke tijd in“ , en in No. 10: „de Anarchie 
is onvereenigbaar, ook met tle dictatuur der 
klassebcw uste arbeiders over de anderen, zelfs 
indien het in het belang tier anderen ware.“ 
(Proost).

Reeds bestaat er een brochure van die rich
ting: ,,Nieuwe Proletarische Moraal“ , waarin ge
propageerd wordt: sabotage en onderkruiperij 
bij internationale loonstrijd.

En zij, lezers, zij de geestverwanten van 
Kooyman en v. tl. Linde, zij zijn de besien onder 
de Anarchisten.

H e t  Au n r c h is in e is v o o r tl e R e  v o - 
I u t i e v e r l o r e n !  Ook de jongeren kunnen 
blijkbaar, trots hun revolutionair willen, niet mee.

Jonge proletariërs, die willen wat wij willen, 
versterkt onze rijen!

Colly en Wijnkoop.
Colly en Wijnkoop zijn kwade vrienden ge

worden en de eerste vond het ook noodig, dat 
coram populo te demonstreeren. Een gelegenheid 
was gauw gevonden: Wijnkoop deed een voorstel, 
om aan de werkloozen een extra Paaschuitkeering 
te geven. (Den laatsten tijd wordt al f 110 000 
per week aan crisis-w erkloozen uitgekeerd, zooals 
wij hierbij hoorden van wethouder Vos). „H ij 
meent er niets van en hij daet voor tle arbeiders 
niets; — allemaal verkiezingsparatle“ , zei Ju 
lianus de Afvallige toen . . .

Hoe kan jemand toch opeens iets ontdekken!
Wijnkoop koos de wijste partij en gaf geen 

antwoord. De heer Colly is geroijeerd als lid 
der C. P ...........

En-Wijnkoop ging in het veilige midden van 
een aantal vrienden naar huis.

— De knokploeg als escorte, zoo werd er 
op straat zeer hoorbaar gefluisterd . . .

Nadat bovenstaand stukje in’t Handelsblad 
was verschenen, heeft zich een landelijke oppo
sitie gevormd het: „Comité voor de 3e Int.“

Het bleek dus niet alleen ecu zaakje Colly* 
Wijnkoop tc zijn. Er zijnt intuscthen alleen in 
A ’dam reeds 40 leden „gcrovccrd“ .

In wezen is er echter tuschen de comitémen- 
schen en Wijnkoop c. s. geen verschil. Beiden 
willen zij een partij die wat meer radicaal dan 
de S.D.A.P. voor hervormingen opkomt. Ze

willen beiden op deze manier het proletariaat 
achter zich krijgen om daarna, als ze zelf dus 
ook een „macht“  ziin, tesainen met de leiders 
van de S.D.A.P., zelf de Kapitalistische regee- 
ringshmeties in handen nemen; dit heet dan 
„Arbeiderregeering“ . W'ijnkoop wil daarvoor, 
eenerzijds de „vriend“  blijven van de revo-
llllintin 'jirpn OllHnPTlifU' rln i-riondlUoUi.l.uuLii, ituuLii.ijli.) Uv i I iv.nu nuiutll VdU
de S.D.A.P.

En ook alleen op deze grondslag van de ge
meenste gelegenheidspolitiek (het bekende op
portunisme van alle sociaal-veraders) is cen zoo
genaamde Communistische Partij, met aan het 
hoofd eenige absolute machten, in dit land mo- 
gelijk.

De oppositie wil d i r e c t ,  in navolging van 
de groote partijen tier 3e Int., haar stempel 
drukken op e 1 k e arbeidersstrijd, en een massa- 
partij. Wijnkoop wil heerscher blijven en wacht 
daarom liever zijn beurt af.

Men ziet een principieel verschil is cr niet. 
Ook de 3e Int.* zal dit zeggen en: Wijnkoop 
gelijk geven. Hij kan daaromtrent rustig slapen.

Ook wat hun politiek tot heden betreft zijn 
de aanhangers van het comité even zulke ver
raders als Wijnkoop.

Want wat hebben tle I leeren en Dames 
gedaan tegen ’t schofterige optreden van W ijn
koop tegen onze kameraden: Gorter, Luteraan, 
Geerts en ändert n? Ze hebben deze schofterijen 
gesteund.

Nu, „stippen“ , in manifesten ze deze zaken 
aan“ , omdat ze zelf ruzie met dat heerschap 
hebben.

Toen, hielpen zij ze mee doodzwijgen.
Nu, schreeuwen zij dat er ook vroeger „vóór

vergaderingen „enz. gehouden zijn, daarmee er
kennende dat zc vroeger, toen het ging tegen de 
Roode Vaan-oppositie, daaraan hebben meege
daan. Eu., als ze het spoedig met W'ijnkoop weer 
„eens“  zijn, dan doen ze er weer aan mee.

Ziedaar, lezers het portret van liet Comité!

Aan die Zaaierleden wien het nog ernsl 
is met liet Communisme!*)

Kameraden!
Jullie krijgt heden ’t zelfde manifest als 

verleden jaar. Waarom? . . .
Omdat liet nop volkomen toen.'Kseliik is. De41 I ’ ■ J  '

toestand van de „Zaaier“  is sindsdien niet ver
beterd, maar is nog slechter geworden.

De Communistische propaganda en opvoeding 
door middel van leerrijke vergaderingen met cen 
gezonde discussie, heeft plaats gemaakt voor 
„propaganda — feestavonden“ , met tooneelstuk- 
jes, mondharmonica’s en gezellige causerieën. Re
volutioniere opvoeding — en voorlichting in 
de krant wordt vervangen door misselijk bur
gerlijke, weeë, sentimenteele artikeltjes; waar
naast persoonsvereering voor mannen die in 
gouden zalen spreken (zie het artikel over Lenin) 
de plaats inneemt van een verslag over het ge
sprokene.

Een wezenlijk onderscheid met de A.J.C. be
staat niet meer. Deze doet dit alles alleen „def
tiger en geleerder“ .

De Zaaier-leiding die dit heel goed weet, wil 
tlan ook een „Eenheidsfront“ , met de A.J.C.

Afd. A ’dam gaat op ons aanbod:
Openbare Debatvergadering

n i e t  in.

*) Dit manifest werd verspreid op het Paasch- 
congres van de Zaaier.“  Het was afgedrukt op 
de achterkant van de „Open brief aan de Zaaier- 
leden.“  (Zie Baanbreker No. 3).

x



De leiding o n t w i j k t  een debat. En zij 
heeft gelijk. Want zij voelt zich schuldig. 7eer 
schu ld ig ...........

Kameraden als het jullie ernst is met de pro
letarische zaak, moet jullie hen bestrijden!!!

Al strijdende zul je tot ons komen. Ook 
onze krant en brochures zullen je helpen, zullen 
je de weg wijzen.

Komm. Arb. Jeugdgroep.

Mededeelingen.
Voor de 2e jaargang is het REDACTIE- en 

ADMINISTRATIE-ADRES: V ro l ik s t raa t  2292, 
A m ste rd a m .

He nieuwe Redactie zal zich tot taak stellen, 
aan de jonge Proletariers de Kommunistische 
Arbeiders taktiek zoo duidelijk mogelijk uiteen 
te zetten, het Zelfbewustszijn zoowel naar binnen 
als naar buiten tc bevorderen.

Zij zal meedoogenloos het Reformisme en 
Opportunisme eenerzijds, het schijn-Radicalisme 
anderzijds, bestrijden, en hoopt bij deze moeilijke 
taak wederom op de steun van vele makkers te 
kunnen rekenen.

De A b o n n e m e n t s p r i j s  blijft voor deze 
jaargang 70 cents. W e verwachten nu spoedig 
postwissels van de abonnees en rekenen op 
eenige finantieele steun van dc sympatiseerenden.

Abonnees die de eerste jrg. nog niet betaald 
hebben sturen ons dus minimum: 1 gulden 10 
cents.

Het S e c r e t a r i a a t  van de K.A.J.-groep 
wat tevens als I n l i c h t i n g e n b u r e a u  dienst 
doet is thans gevestigd bij:

B. Millesum, V ro l ik s t r a a t  271:?, A’dam.

Over de Komm. Arbeiderslaktiek in dit
Land.

In het artikel over de K.A.P.N. in No. 6, 
merkten wij op dat de K.A.P. ’ers zich te weinig 
bezig houden met de taktiek die in det land 
gevolgd moet worden.

De oorzaak daarvan is de meening dat de 
K.A.P.N. nu zij aangesloten is bij de K o m m .  
A r b .  - I n t e r  n a t i o  n a 1 e , precies hetzelfde 
moet doen als de bij de K.A.I. aangesloten 
Duitsche partij, de z. g. „Essensche“ . Ook wij, 
de K .A .J.’ers kwamen, gedreven door den wil 
van Internationale aaneensluiting, direct op voor 
de K.A.I. (zie No. 2 eerste jrg. waarin wij een 
manifest schreven voor de K.A.I.), echter wilden 
een zelfstandig oordeel vellen over de splitsing 
in de K.A.P.D. in een Berlijnsche en Essensche 
richting, en noodigden voorstanders van beide 
groepen uit hun standpunt uiteen te zetten. W ij 
bleven voorstanders van de K.A.I., maar besloten 
in tegenstelling met de partij, op te komen voor 
de wedervereeniging. W ij gingen verder en lee- 
ring trekkend uit het voorbeeld van Moscou 
(leering die Gorter samengevat heeft als: „je 
taktiek baseeren op de Klassenverhoudingen van 
het land waarin je strijdt“ ), waren wij maar 
niet genoegelijk tevreden met de thesen, de po- 
grampunten van de K.A.I., en wachtende op de 
„eindstrijd“ , maar voortbouwende op de Alge
meene grondslag die de thesen bied, probeerden 
wij de taktiek voor dit land te bepalen.

Zijn wij niet ten volle geslaagd (men leze 
ons standpunt na inzake: stakingen, solidariteit 
bij Internationale loonstrijd, ’t fascisme, de werk-

loozenbeweging, jeugd, opbouw der K.A.-or
ganisatie), de K.A.P.N. heeft „t laatste jaar noch 
in haar orgaan noch in haar optreden naar buiten, 
in dien zin iets gedaay. De gelegenheden om 
het zelfbewustzijn der arbeiders (ook in de 
partij), tc bevorderen zijn schandelijk verwaar
loosd. 'wij noemen ais voorbeeld: de strijd in 
de textielbranche, de gemeenteraadsverkiezingen, 
dc werkloozenbeweging.

De partij bloed dood aan haar hersensschim 
cn spootbceld „reformistisch Berlijn“ . De krant 
wordt gevuld met; „reformistisch Berlijn“  de 
afdeelingen winden zich op over „reformistisch“  
Berlijn.

V o o r l i c h t i n g  is noodig, objectieve voor
lichting over deze zaken!

Maar dan niet stilblijven staan, maar een 
weg gebaand aan het Nederl. Proletariaat, ka
meraden, K.A.P.’ers.

Het Nederl. Kapitaal is nog stcrlv Het Pro
letariaat door het geloof aan de deniorcatic nog 
zeer zwak. Zijn Strijdlust, zijn solidariteitsge
voel, zijn zelfbewustzijn moet opgevoerd worden. 
Kan dit alleen door onze woorden? — Neen, niet 
waar? De Strijd zelf rnoet hem leeren, en in die 
Strijd onze propaganda.

Het Proletariaat moet dus S t r i j d e n ,  niet 
passief blijven!

Welnu dan is ook onze voorloopige taak: 
de Strijd mede helpen ontketenen, breeder te 
maken op te stuwen op hooger plan te brengen 
waar dit kan.

Dit is de grondslag voor een Kommunistische 
Arbeidersbeweging in dit land.

Het is moeilijk kameraden, en ook gevaarlijk 
wij geven het direct toe. Maar wat wilt ge dan? 
Ondergaan als K.A.P.? Zoo ja, wees dan te
vreden met het stelletje thesen wat man in Duitsch
land voor je makt, zeg dan maar: doodscrisis, 
A.A.U., en K.A.I. en herkauw dat maar steeds 
e n -------de K.A.P.N. heeft historisch afgedaan.

K.A.P .’ers, nog is het tijd! Gebruik „Essen“  
niet als het koord waarmee je jezelf wurgt, maar 
maak de K.A.P.N. tot een waardig lid der K.A.I., 
doordat man voor man, vrouw voor vrouw, de 
taktiek bepalen kan van geval tot geval, in elke 
situatie.

D e K o m m u n i s t i s c h e  A r b e i d e r s  
I n t e r n a t i o n a l e  heeft geen dooie, maar Le- 
\eiide, Werkelijk S t r i j d e n d e  Partijen noodig. 
Dan pas kan zij de L e i d s t e r  zijn van de W e 
r e l d r e v o l u t i e ! !

W e r k e n d e n  en W e r k e l o o z e n ,  J  o n g J 
r e n  en o u d e r e n  

vereen igt je in den Strijd.
V o o r  de K l a s s e  - D i c t a t u r  v a n  

P r o l e t a r i a a t !

2 e Jaargang ZELF DENKEN -  ZELF HANDELEN No. >

Halfjaarsverslag der Komm. Arb. Jeugd.

Het gering aatal leden iu aanmerking ge
nomen mag het laatste halfjaar van het bestaan 
der K.A.J. groep, wat het werken der leden be- 
treft, gerust goed genoemd worden. Dat wij 
nog steeds ^en kleine groep zijn is begrijpelijk. 
Ook de jongere arbeiders hebben nog niet leeren 
inzien dat de vakvereenigingen en de parlemen
taire partijen hun schouders zetten onder het 
ineestortende gebouw dat Kapitalisme heet. Het 
zal echter niet helpen. De Heeren burgerlijke 
economen en diplomaten komen op hun conferen
ties geen stap verder. Het verrotingsproces grijpt 
snel om zich heen.

Op het Wereldproletariaat rust een groote, 
moeilijke en opofferen<ie taak; de Menschheid 
te redden door middel der Sociale Revolutie. 
W ij moeten het toeroepen: vormt daarvoor Re- 
volutionnair Bedrijfsorganisaties en werpt alle 
hervormingsgezindheid van je ' af.

De K.A.J. hield ongeveer 2 h. h.-en 2 cursuj 
verg. per maand. Onze propagandakar met goed 
korte oproepen werdt bij de Zaterdag-straa 
colportage meermalen gebruikt. Er werd g* 
regeld op vergaderingen gecolporteerd en wa 
mogelijk gedebatteerd.

Elk nummer van „De Baanbreker“  wordt 
h. h. verg. behandelnd, artikel voor artikel b 
sproken, zoodat gezegd kan worden dat h 
werkelijk de krant van de groep, en niet vtf 
enkele leden is.

Onze cursusverg. hadden o. a. tot onderwerj) 
Jeugd en Partij, Geschillen K.A.P.D., de K.A.J 
de Russische Revolutie, Valuta-vraagstuk, beze) 
ting Roergebied.

In samenwerking met afd. A ’dam van 
K.A.P. belegden we het laatste halfjaar 3 Open 
bare verg. die (in verband met de eischen d 
onze sprekers aan de toehoorders stellen, n. 
hun hersenen duchtig te laten werken, e ii’ waa 
door velen nog van ons wegblijven)' goed gt 
slaagd mogen heeten.

„De Zaaier*4, werd door ons een debat-ve 
gadering aangeboden, maar, bang voor de invloe 
van onze critiek en ons standpunt op haar ledei 
weigerde zij daar op in te gaan.

Voor de volgende periode staan zeer ve 
cursusvergaderingen op het programnn, ve 
brochures zullen besproken worden en het of 
treden naar buiten met meer energie nog worde 
aangepakt.

Wellicht heeft de K.A.J. nog een 
taak te vervullen.

V o l  h o u d e n  is het parool!
V oorwaarts op den weg die wij, jonge r? 

volutionnairen hebben ingeslagen, 
en eens zal de Wereld in Licht gehuld zijn.

DE BAANBREKER
Orgaan von de Kommunistische Arbeiders Jeugd
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Aan de Jonge Arbeiders der Geheele Wereld!
De honger, de nood, de ellende neemt top. Rn.taW  PM H ri 1 L’ 1/lillHnr inunnpn   1. . a . . .

groot

Onze Propaganda.
Evenals het vorig jaar bij de kamerverki< 

zingen, nam de K.A.J. groep het initiatief tot hc 
beleggen van een a n t i - v e r k i e z i n g s  ve* 

 ̂gadering. Nu op Kattenburg. Bij gebrek aa 
geld om manifesten te laten drukken, hectogn 
feerden wij ruim 1000 oproepen. Gewapend m< 
deze en een groot bord, trokken wij met enke 
K.A.P.ers naar Kattenburg, waar wij door ui 
roepen als: „W eg met de Schijndemocratie, o 
voor de Klasse-dictatuur“ , de belangstellin 
trokken.

Op de verg. waar Luteraan het versch 
uiteen zette tusschen het anti-parlementarism 
van ons en dat van de Anarchisten, waren slecht 
weinige arbeiders.

De propaganda is daarom toch niet voc 
niets geweest.

Er is ook weder een aanvang gemaakt me 
de marktpropaganda op het Dapperplein. Dri 
makkers spraken om beurten, terwijl de andere 
colporteerden. Interrupties van sommige, der ve 
toehoorders, gaven van belangstelling in het be 
handelde (Belgische Staking, Facsisme, Verkie 
zingen) blijk.

Ook het feit dat, lang nadat wij waren geein 
digd, velen nog naboomden, toont dat wij 
deze wijze goed werk verrichten. Ook ander 
markten krijgen geregeld zoo hun beurt.

De Secr. der K.A.J.

De honger, de nood, de ellende neemt toe. Brutaler en drukkender 
word in alle landen de uitbuiting van de jongen en volwassen proletariërs. 
Overal waar het Kapitaal z’n begeerige klauwen uitgestrek heeft, waar 
een kleine groep van uitbuiters de breede massa van heet arbeidende Volk 
voor hun overvloediheerendiensten verrichten Iaat, vertoonen zich ook de 
vervalverschyningen van deze maatschappy, gaat het burgerlyke winsimaak- 
system aan zvn tegenstellingen ten gronde.

De stryd om de afzet-markten, deze reusachtige concurrentie stryd 
van den Wereldoorlog was de stoot tot de ineenstorting van het Kapitalisme. 
Een ontzettende massa producten en machines werden vernietigd. De 
gesamenlyke Wereldproductie is met de helft achteruitgegaan. De inter
nationale uitbuitersklasse is onmachtig de ineengestorte maatschappy weder 
te herstellen. Het eenige doel van het internationale Kapitaal is nog zyn 
levensduur en daardoor zyn winst, zo lang mogelyk te verzekeren.

Dit kan echter alleen op kosten van de jongere en oudere arbeiders 
geschieden. Loonverminderung, stilleging der bedryven, halve dagen werk. 
en dan weer overwerk, is aan de orde van den dag.

In deze noodlotige toestand wordt het proletariaat meer nog dan 
vroeger: verraden. De Bourgeoisie gebruikt overal de „leiders“ en de 
„vertegenwoordigers“ der arbeiders, om de massa’s die tegen de volledige 
verelending in opstand komen, vor altyd te kunnen neerslaan. Militairen 
en politie arm in arm met de vakvereenigings- en parlementaireparty- 
leiders, hebben in de landen waar een revolutionniare beweging was, 
deze in stroomen van bloed verstikt.

Het internationale jeugdproletariaat, als het levendigste en revolution- 
nairste deel van het gezamelike proletariaat heeft thans:

\ast te stellen, dat het Kapitalisme onvoorwaardelyk 
ten gronde gaat, en dat, als het proletariaat niet onder 
de puinhoopen begrAyen w il worden, het de stryd op moet 
nemen voor de heerscthippy van hen zelve, voor de D ictatur 
van het pro letariaat!

Om het gansche proletariaat deze weg te toonen is het noodig, het 
ware karakter van de oude organisaties en leiders bloot te leggen en daar 
teegen te stryden.

(ieen redegekavel in het parlement, geen loonstryii 
van de vakvereenigingen kan nieer helpen, alleen de pro- 
letaarische revolutie brengt redding!

Niet alleen stryd tegen de Verraders die in 1914, in het belang der 
Bourgeoisie de proletariërs de oorlog in jaagden en de dood van millioenen

jounge arbeiders op hun geweten hebben, de 2e Intern., de Intern. Vak
verbonden en de Socialistischen Jeugd-Intern., die dit alles goedkeurt, maar 
ook de scherpste stryd tegen de organisaties die met revolutionnaire frasen, 
he< proletariaat aan de Bourgeoisie verkoopen. De Kommunistische 
Intern, en Jeugd-Intern., die nog voor eenige jaren riepen: „Schiet neer de 
Nationalistische verraders. Rukt de grenspalen uit. De arbeiders hebben 
geen Vaderland“, en die thans met dezellde verraders, de moordenaars 
van K arl L iebknech t en Rosa Lux em bu rg , tesamen optrekken: „ter 
redding van het vaderland en van de vakvereenigingen“.

Tegenover dit verrad, tegenover de vakvereeinigingen en de parle
mentaire pariyen, tegenover het naiionaal en internationaal in geweldige 
trusts tesamen gesloten Kapitaal, is de aaneensluiting van het Internationale 
proletariaat noodzakelyk:

In de bedryven, in de plaatsen der uitbuiting zelf, waar Kapitaal en 
arbeid het scherpst tegenoverelkaar staan. Als klasse in de bedryven 
tesamen gesloten, zonder onderscheid van Beroep, Ouderdom of geslacht, 
geheel op zyn eigen kracht aangewezen, zal het proletariaat, door de Raden 
het Kapitalisme den doodsteek toebrengen en het Kommunisme opbouwen.

Daarom, jonge arbeiders der geheele Wereld, sluit je aaneen in het 
revolutionnaire klasse-frónt aller uitgebuitenen, neemt den onverbiddelyke 
stryd op: •

Tegen het Internationale Kapitaal!
legen dc openlykc handlangers der bourgeoisie!
De 2e Intern., de Intern. Vakverbonden, de Socialistische
Jeugdintern, en hare afdeelingen I
Tegen verkappte Vyanden van het proletariaat,
De nationalistische 3e Intern, en de „Komm.“ Jeugdintern. 
legen elke halfheid en e!k compromis!
Voor de aaneensluiting van alle revolutionnaire arbeiders 
Op de gronslag van het bedryf!
Voor den revolutionnaire compromislosen klassestryd,
Met het eenige doel:

Dictatur van het proletariaat, komm unism e!
Kommunistische Arbeiders Jeugd Duitschland

(K. A. J. D.)
Kommunistische Arbeiders Jeugd Nederland

(K. A. J. N.)
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der H. P. D.
Niets bind de Kommunist aan z’n natie, z’n 

vaderland. Nationale grenzen hebben slechts in 
zooverre beteekenis voor de Kommunist, als door 
de verschillende staat van ontwikkeling in de 
Wereld, er ook een verschillende strydwyze noodig 
is. In Rusland, b. v., een boerenland een andere 
taktiek, dan in Duitschland en Engeland wrar de 
industrieelle ontw’kkeling, tot de in het kapitalisme, 
hoogst mogelyke bloei gekomen is.

De Kommunist zegt: Het is in’t belang van 
den nationalen uitbuiter, dat liet proletariaat vecht

voor „zyn“ natie. Een arbeider heeft geen 
vaderland.

Zoo ook in Duitschland.
De Fransche Kapitalisten willen het bankroet 

hunner vereeniging, de Staat, voorkomen door 
het Duitsche kolengebied te vereenigen met hun 
hoogovengebied en houden de Roerstreek voor 
dit doel bezet.

Voor de Duitsche Staat zou cit echter de 
volkomen inzinking beteekenen. Daarom eischen 
dus de Duitsche Kapitalisten leidelyk verzet. De 
arbeiders echter hebben daar niet het minste 
belang by. Immers de uitbuiting door dc Duitsche 
Kapitalisten is toch even zwaar als die door de 
Franschen.

De K .A .P .D . en de K .A .J.D . zeggen dan 
ook: niet optreden voor het belang van je uit
buiters, maar stryd en in Duitschland en inFrankryk 
voor de dictatuur over de uitbuiters.

Bekend is het feit dat het N.V.V. de belangen 
der Duitsche Bourgeoisie steunt door haar geld
zendingen. Echter ook de sterkste sectie van de 
3e Intern, de K. P. D. verleent nog een betere 
steun aan de Duitsche Bourgeoisie. En de Heeren 
Wynkoop c. s. evenals de jongeren juichen dit op
treden toe.

Wy veronderstellen dat onze lezers de val 
van de ;>e Intern, en hare oorzaken bekend zyn 
eu geven dus alleen de speziaal „duitsche“ oor
zaken op van dit optreden der K. P. D.
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