
de revolutie, die de bourgeoisie zal propeeren
te ondsrdrukken m et..............het geestelijke
wapen-of met het brutaalste geweld, lezer ?

Wat anders is het, dit thans, nu de opstand 
nog voorbereid moet worden, het geestelijke 
wapen, d.w.z. het werken aan de klassebe- 
wustzijnsontwikkeling van het proletariaat, 
zeker gbruikt moet worden. Tijdens en na de 
revolutie is het omvormen van de gedachten, 
het zich losmaken van de burgeiijke ideologie 
en het doordrongen worden van de communis
tische gedachten, het voornaamste.

De inzender begaat verder dezelfde grove 
brutaliteit als de geheele Internationale Bour
geoisie tezamen met de" arbeidenorgonisaties” 
van Noske-Ebert-Troelstra tot aan de pacifis
tische anti-militaristen toe.

Dat Sovjet-Rusland weer moest overgaan tot 
het opbouwen van Kapitalistisch Rusland, vindt 
immers juist zijn oorzaak daarin, dat Sovjet- 
Rusland een hevige blokkade, alsmede de lasten 
van hetzelfde leger van vijanden, waaronder 
de anti geweldsmenschen als Alb. de Jong, te 
verduren had, terwijl de hoop, die aanvankelijk 
bestond, n.l. dat het West-Europeesche Prole
tariaat het Russische voorbeeld zou volgen, niet 
in vervulling is gegaan.

Te schreeuwen over een mislukking, waar
aan men zelf heeft meegewerkt, is minderwaar
dig.

Lectuur over de revolutionaire organisaties 
en de middelen van de wereldrevolutie kunnen 
we Alb. de Jong ook zeer goed aanraden :o.a. 
„De Wereldrevolutie”  door H.Gorter, in Staat 
en Revolutie door Lenin.

W ie  moet in de bajes?
De vakbondsleiders hebben tezamen met de 

vertegenwoordiger van onze uitbuiters mijnheer 
urrema v a n  ’t A r m h p c t n u r  u _________ i

Op 'et slagveld niet gestorven 
en toch wel,

In de grootste strijd verguizeld, 
~ , in de hei.
Overal gewond, gekerft,

in de hel.
Kou en kilheid om haar henen, 

in de hel.
Zal er niemand om haar weenen 

en toch wel.
Veel getrapt, en veel geslagen: 

Ken van het Proletariaat, 
Zullen wij je eenmaal wreken, 

Lieve, Lieve kameraad.

Jurrema van t Armbestuur, middelen beraamd 
om de werkloozen die door hun ellende tot 
persoonlijk geweld gedreven woiden, op de 
gemakkelijkste en vlugste manier in de ge
vangenis te werpen. De „armbezoekers”  moe
ten onbezoldigd rijksveldwachter worden en 
de politierechter moet strenger straffen.

Ook de federatie deed mee aan deze con
ventie maar gaf (zeker van revolutionnairde- 
righeid!) mildere middelen aan, n.l. rouleerinL' 
van ambtenaren.

Wie hooren nu eigenlijk in de bajes: die 
gemeene werkloozen zag, of die fesoenlikke 
vakbondsleiders ?
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getoond heeft een mensch te zijn, zii kon 
den vreeseüjken druk van het maatschappelijk 
monster niet meer dragen.

Ze kan aan den grooten slag die het Pro:

bij ons doen opvlammen; haal tegen het 
monsterdier dat ook op jouw jonge leven zijn 
plompe poot zette.

De rij zal weer aangevuld worden, dochletariaat dit monster eens zal toebrengen zélf inuwnlaatch i * aangev\uld, wo‘den, dochsr s a « n : «  -
nemen aan de voorbereidselen hiertoe. vallen’strijders darwal drt SaLuut~aan de.se'

niet meer was.
Ik heb nog nooit zoo iets schoons gezien! 

Het moet niet moeilijk zijn te sterven, als 
men geleefd heeft, geleefd voor de Nieuwe 
Menschheid.

Onze Medestrijdster. Ons Voorbeeld!
Met Betsy Hillesum verliezen wij in de 

eerste plaats een trouwe kameraad. Een groote 
propagandiste was zij niet. Haar afkomst, haar 
opvoeding, omstandigheden en omgeving 
maakten haar karakter gesloten. Maar haar 
beginselvastheid, haar zekerheid was daaren
tegen een groot voorbeeld voor ieder die haar 
kende*

Bets is mede-oprichtster der K.A. J .  Onder 
den oproep tot de oprichtingsvergadering stond 
bij de drie namen, dc hare.

De pogingen tot het uitgeven van „De Baan
breker”  waren haar een groote vreugde. Zij 
voerde later de administratie.

Ze was, hoewel geen lid van de redactie, 
een trouwe medewerkster, door het beoordeelen 
der stukken voor zij in de krant kwamen.

Bets was Secretaresse en ook ’n poosje 
voorzitster der K. A. J.

En nu is zij van ons heengegaan, niet uit vrijen 
wil maar als slachtoffer van het kapitalisme 
wijl zij te zwak, te ondervoed was om de 
aanval van griep te weerstaan.

Uit vrijen wil had zij ons nooit verlaten en 
daarom heeft ze thans haar plaats in onze 
gedachten, Bets, die onder alle omstandig
heden kommunist gebleven is, naast de vele 
andere proletariërs die gevallen zijn als slacht
offers van het kapitalisme.

Bets rust zacht, want het daglicht zal zeker 
komen.

Een stille groet van je kameraad
LEO.

Gèèn laatste groet, geen afscheid is hier 
op z n plaats. De hand die je in de onze 
geslagen hebt, blijft in de onze. de steun die 
je ons gegeven hebt, blijft onze steun.

Zoo blijf je voor ons: Betsy Hillesum onze 
medestrijdster, Betsy Hillesum ons voorbeeld !!

D e  R b d a c t i e .

Denemarken.
We ontvingen van de „K. A. P. in Dene

marken , verschillende brieven met organisa
torische en politieke inlichtingen. Zeer uit
voerig, Voor ’t oogenblik schrijven wc wegens 
plaatsgebrek, slechts het volgende af:

„De K. A. P. bestaat uit eenige arbeiders. 
Propaganda is zeer moeilijk. De massa volgt 
de soc. dem. en de vakbonden. De werk
loozen kunnen hier worden zoet gehouden 
met allerlei kleinigheden. Het proletariaat be
grijpt niet dat de z.g. afschaffing van de dienst
plicht voor hem geen voordeel is. Terwijl 
toch duidelijk in de wet te lezen is dat het 
vrijwilligerscorps vooral voor „orde en rust” 
zal moeten zorg dragen.

De Moskou-„kommunisten”  trachten ons in 
miskrediet re brengen door ons voor te stellen 
als politie-provocateurs (Wijnkoop verstaat dus 
blijkbaar niet alleen dat kunstje, red. de B.).

Debat op de Opeb. Verg. is opgeheven;

we mogen nu alleen nog maar vragen stellen. 
Ln daarbij hebben ze ons dan nog reeds door 
de po litie  de verg uit laten werpen.

Op n congres van de Syndicalistische vak
ver. einde 1924, hebben wij kans gezien tegen
over Souchy (sccr. Synd. Intern.) ons stand
punt te verdedigen in de 15 min. die we 
Kregen.

Wat de jeugd betreft deelen we mede dat 
we het eens zijn met jullie standpunt n.l.: 
voor een aparte jeugdorganisatie.

Van de „Essensche” -richting moeten we niets 
hebben. We hebben het program der Duitsche 
K. A. P., Berlijnsche richting vertaald en het 
ook als het ónze aangenomen.

Alleen de uitspraak der Esseners: „Het kapi
talisme bevindt zich in zijn doodscrisis” , een 
joile naprater ij van de op zich zelf juiste — 
door Rosa Luxemburg verder ontwikkelde — 
Marxistische waarheid, kan absoluut niet als 
giondslag dienen, als deze uitspraak niet door 
de kapitalistische ontwikkeling onomstooteliik 
bewezen wordt.

Wij verklaarden de Essensche kameraden, 
aat wij ons in den strijd: Essen-Berlijn verder 
niet willen inlaten. Wij zijn kommunisten. Anti- 
parlementariërs. Voor Bedrijfsorganisaties. Voor 
de revolutionnaire raden. Voor de dictatuur 
van het proletariaat.

We erkennen de noodzakelijkheid van den 
staat als overgangsvorm naar de klassenlooze 
kommunistische maatschappij.

We zullen ook met het proletariaat, wiens 
strijd om kwesties van den dag, steeds als 
Klassenstrijd te beschouwen is, solidair zijn.”

In de laatst ontvangen brief lezen we o.a.:
■ Iets anders is het of de tegenwoordige crisis 
absoluut met den dood van het kapitalisme 
moet eindigen. Schrijf ons jullie meening daar 
omtrent dan /uilen w ij jullie wederantwoorden”

Partijgenoot Luteraan ernstig zieK.
P.g. B. Luteraan is zwaar ziek. Hij ligt in ’t Wilhel- 

mmagasjhuis in de gevaarlijkste barak, n.l. de typhus- 
afdeeling. Waarschijnlijk heeft hij buik-thvphus en 
bovendien een aantasting van de longen.Zekerheid 
daaromtrent is er niet, trots dat hem tot heden 
U  April) drie maal bloed is afgetapt. Hij is zeer 
vermagerd en zijn lichaam schijnt zeer zwak.

oc*1 straalt de ouwe energie nog uit zijn 
ü0,5c.n ) n aangezicht getuigt van groote wilskracht.

j. u,tte no£ onlangs het plan met zijn tegen
standers eens goed af te rekenen.

Moge het zijn, dat wij het niet in zijn plaats
behoeven te doen.

Het verschijnen van „D E BAANBREKER” .
Wij deejen medd, dat, indien de tegen

woordige finantiëele toestand niet beter wordt, 
het op tijd verschijnen van onze krant niet 
mogelijk is. Ook dit nummer is weer veel te laat.

De krant zal dus uitkomen op ongeregelden
nJ: . ,dän’ a ŝ er IS* ^e abonnementsprijs blijft 70 cents per 6 nummers.

Wie gesteld is op ’t verschijnen van „De 
Baanbreker ’, sture ons geld! Het is het ge- 
i ingste offer, wat de strijd van ons eischen kan.

De Ad m in is t r a t ie .
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DE STRIJD IN DE ROTTTRDAMSCHE METAALINDUSTRIE
De rol der moderne leiders.

Begin September verademden de leiders 
der modern? Metaalbewerkershond, v/an* 
zij hadden, dank zij hun ..taktisch onder
handelen" weer eens een strijd vermeden. 
Hun mooi geschetter over de wederin
voering van de 48-urige werkweek moes
ten zij weer wat inhouden en daarvoor 
verkregen de arbeiders van de Scheeps
werf ..Nieuwe Waterweg” en van de 
Droogdok Maatschappij een onbeteekende 
loonsverhooging. De konfessioneele (Chris
telijke, Katholieke en z. g. Neutrale) me- 
taalbewerkersbonden handelden in gelij
ken geest, met dit verschil, dat zij meer 
openlijk verklaarden, zich gaarne te on
derwerpen aan overwerkvergunningen van 
s’ heeren christelijke ministers. Daarvoor 
konden zij dan ook een pluimpje in ont
vangst nemen van baas Colijn, die in 
,,De Standaard" schreef dat deze bonden 
weer eens hebben getoond, aan hun 
roeping van bewandelaars van ’s Heeren 
Weegs (de Christelijke Bourgeoisregeering) 
gehoor te kunnen geven.

In ,,De Strijd" van 12 September kon 
men lezen, hoe voor de moderne leiders 
de vork in den steel zat: „De zaak is” , 
zoo schreven ze, ,,dat de dag, waarop de 
kerkeiijke arbeiders qiet zuilen toelaten, 
dat de Christelijke vakvereenigingen uit 
roeping de 48-urenweek verkwanselden, 
de dag is, waarop de strijd fel en scherp 
gestreden kan worden.

Deze dag echter kwam niet, maar wel 
de dag, waarop de werklieden van P. 
Smit Jr. het werk spontaan neerlegden, 
spontaan, zonder daarin eerst hun leiders 
te kennen. Dit was begin October. Tot 
1 October had de Metaalbond de ver
gunning, te laten overwerken tot 53 uur 
per week, terwijl deze bond had toege
zegd op dien datum den werktijd in te 
korten tot 51 uur. Echter vroegen en ver
kregen de heeren metaalfabrikanten weer 
vergunning om 53 uur te laten werken. 
De arbeiders protesteerden eerst nog, 
maar matigjes, maar toen ze hoorden, dat 
de patroons van plan waren, de kerkelijke 
arbeiders eerst voor zich te winnen, om 
zoodoende elk verzet geheel te breken, 
liepen zij spontaan de fabriek uit, maar . . 
. . . .  eenmaal gewend als ze dit waren, 
liepen ze naar hun andere heeren, de 
leiders.

De bonzen, ja, wat konden die toen 
anders doen, dan zich voor den schijn 
Achter deze staking scharen. Twee weken

later brak de staking bij Wilton uit, want 
Wilton wilde hetzelfde spelletje spelen 
als zim collega-uitbuite *. Dc moderne lei
ders konden hier ook natuurlijk niet an
ders, want bii Smit staken en bij Wilton 
direct de verslechteringen aanvaarden zou 
te veel in de gaten geloopen hebben. Maar 
ze hebben het toch voor elkaar gekregen, 
de bedriegers. Binnen vier datfen, na het 
uitbreken van de staking bij Wilton wer
den de stakingen opgeheven met deze 
resultaten :

53 uren werken per week, een onbe- 
teekenende loonsverhooging.
100 slachtoffers en het spontaan verzet 
der arbeiders gebroken.
Dc moderne leiders jrichen desniettemin 

over ,,hun" bereikte resultaten. En deze 
gevaarlijke judassen worden nog door de 
arbeiders erkend als hun leiders. De ar
beiders zelf wilden n ie  t de fabriek weer 
in. zonder vooraf de verzekering te heb
ben, dat zonder één uitzondering allen
weer aan t werk ge?teld zouden wor
den. Maar in vergadering wisten de 
leiders het zoo handig aan te leggen, dat 
er, toen het op stemme?i aankwam, alleen 
gestemd werd over het opheffen der 
staking, zoider verder te spreken over 
de rancune naatregelen waarvoor zij dan 
ook een meerderheid verkregen. Thans
verschuilen zij zich ai hter het feit, dat 
zoodra de ijsbreker vcor Finland af zou 
zijn geweest, er lo«.!: eenige arbeiders
ontslagen zouden worden. Ze probeeren 
deontslagenen wel nog even in bescher
ming te nemen, door in „De Metaalbe
werker" vrn 7 Novenber te schrijven: 
„Maar absoluut gelogen is het, dat zij, 
anders dan door overreding gepoogd 
zouden hebben, de onderkriupers van hun 
ongelijk te overtuigen” . M.a.w. : lieve
patroons, onze menschen hebben heusch 
niet hun handen uitgestoken naar de
onderkruipers, maar zich als fatsoenlijke 
stakers gedragen. En zulke taal slikken 
modern-georganiseerden nog !

Eenige ploegen toonden eerst nog lak 
aan hun bond te hebben, en gingen, toen 
van die ploegen eenigen werden ontslagen, 
n i e t  aan 't werk, maar „na een paar 
dagen was alles weer geregeld” . „Hè, hè, 
gelukkig” , kan een kritisch lezer van de 
artikelen van „De Strijd” en van „De 
Metaalbewerker” (moderne) tusschen de 
regels door lezen.

Van hun 48-urenweek is nu niets over

gebleven dan een holle frase.
Jn „Het Volk” van 30 September schrijf 

Danz, leider van den modernen metaal 
bewerkersbond: „Hiermede (het genoege 
nemen met een regeling, die er op nee 
komt, dat de metaalbewerkers 51 uur pe 
week'füllen werken tot 1 Jan.) heeft onz 
organisatie getoond, rekening te wille 
houden met de moeilijkheden, die uit d 
wereldcrisis voortspruiten” .

Hieruit spreekt dus duidelijk de bereid
willigheid der moderne leiders, met er 
voor de Bourgeoisie de moeilijkheden te 
overwinnen, uit de crisis ontstaan.

De metaalbaronnen weten wel, dat zij 
zulke „arbeidersorganisaties goed kunnen 
gebruiken. Het bereiken var hun doel, 
zich uit de crisis te redden, mede door 
het proletariaat steeds verslechteringen 
op te leggen, wordt door hen vergemak
kelijkt. Maar vast staat, dat het proletari
aat niet moet dulden, dat het gebruikt 
wordt als ladder, waarlangs de Bour
geoisie weer omhoog wil klimmen. Verzet 
tegen elke verslechtering ! Maar dan zelf
standig, dus over dc hoofden der mislei
ders heen, zelf-actie ! Tegelijk met eiken 
strijd afrekenen met hen, die mooi kunnen 
praten in de vergaderingen en je tegelijk 
verkoopen aan de Bourgeoisie ! Overboord 
met het strijdbrekende middel „locali- 
seering” , maar uitbouwen, solidariteits- 
stakingen !

Leiding, zeker ! maar dan uit je midden 
gekozen stakings-comité's, comité’s van 
actie ! Mei als doel: verzet tegen de Bour
geoisie, verzet tegen haar herstel, verzet 
tegen de heele in elkander zakkende 
chaos I Dus verzet, levens van politieke 
beteekenis, waarbij de industrieelen het 
proletariaat (in plaats van omgekeerd) 
zullen bidden, met ze te confereeren om 
een ,,schikking” te bereiken. Maar dan 
begrijpen, de grootheid van je taak: be
drijfsbezetting met al haar consequenties. 
Dan volhouden, macht tegenover macht 
stellen, en de overwinning bevechten !

W ER K LO O Z EN  ! O PG EPA ST  !
Wethouder Vos deelde tijdens de be

handeling van den werkloozensteun in den 
A'damschen gemeenteraad mede, dat óók 
de federatiebestuurders wel kwamen ver
zoeken dezen of genen werklooze voor 
steun „af te voeren” , daar hij niet meer 
in aanmerking kwam. Van de federatie 
ontkenning noch protest.

De federatieleiders fungeeren blijkbaar 
dus evengoed als de moderne vakbonds
leiders voor betaalde spionnen (van, da-

i



betaLeo Zi’ zich Urners «ok hun salaris), van de regeering
wc~ T  é 'e ? ° mité's vormt’ d>< moties zenden aan den gemeenteraad, blijf je
een speelbal van die vakbondsleiders en
•en verkiezmgsinstrument van de C P
die nu weer bij monde van meneer*van
Ravesteijn gehemd heeft voor de poenale
anctie, dat is vóór de onderdrukking van

d en  Javaan door den Ned. Staat
Eenheidsfront met de Bourgeoisie !
Ue werkloden moeten comité s vormen 

die zich richten tegen het parlement en 
de vakbeweging, op den grondslag van de 
alleenheerschappij der arbeiders.

Aangrijpend élke verslechtering, élke 
aanval, en die trachten te maken tot een 
beweging ook van de werkenden.

Een begin moet gemaakt !
„Het stelen van een brood kan aanlei

ding zijn tot de revolutie ! ! ”

, f^nze tijd is aangebroken, die van ’t 
nieuwe, van ’t proletariaat.
. De bourgeoisie is aan ’t eind van haar 
interessante discussie.

Via Vredescongressen, (alhoewel erg 
doorslaand) zijn haar eenigste argumenten 
op politiek terrein: inslaande bommen ! 
Op economisch gebied: Kapitaalvorming 
door middel van meer - werk en minder- 
loon voor het proletariaat. —

Ook al luiden de doodsklokken, de 
bourgeoisie is er nog: Op economisch ge
bied als de vader, op politiek gebied als 
de zoon, als vader en zoon samen: de 
- aatschappelijke heilige geest.

Valt de vader, dan valt de zoon, dan 
valt de heilige geest, en dan pas zeggen 
wij: amen.

Nu staat het kapitalisme in haar laatste 
phase nog overeind, en alleen het strij
dende proletariaat zal het omver strijden. 
En dat zäl het f

W ij kunnen evenals in 1847, met Marx 
en Engeis schrijven:

„Een spook gaat rond door Europa —  
net spook van het communisme. Alle 
machten van het oude Europa hebben 
zich tot een heiligen drijfjacht tegen dit 
spook verbonden, de Taus en de Czaar, 
Metternich en Guizot, Fransche radi
calen cn Duitsche polilie-manncn. —  
Waar is de partij der „oppositie” , die 
met door haar regeerende tegenstanders 
voor communistisch is uitgekreten, waar 
de oppositie-partij, die den meer „voor- 
uitstrevenden * oppositiemannen, evenals 
haar reactionnaire tegenstanders niet 
net brandmerkend verwijt van commu
nisme heeft teruggeslingerd ? ”
Zóó was het in 1847. — In 1925 is reeds 

jaren, tot ons aller leedwezen de Czaar 
uitgevallen, maar in zijn plaats zijn vele 
groepen, en ook — in tegenstelling tot 
het boek der boeken — velen uitverkoren. 

Trotsky en zijn partij, Internationaal de 
i i~  waar is. de regeerende tegenstander 

welke haar niet voor communistisch uit- 
kriit ?

óok kier in t land, de sectie aangeslo
ten bij de Ille, de Hoüandsche C. P., is 
door haar regeerende tegenstanders, tot 
misselijk-wordcns-toe, als communistisch, 
uitgekouwd.

u U \ /  dit verband eenige jaargangen 
Volk , ontspanning, ontwikkeling

Hé, BED ELA A R , B L O A A R !
Woudenberg (S.D.A.P.) verklaarde 
in den gemeenteraad, dat zij met 
de ongeorganiseerde werkloozen,
hadderi ' n'etS tC maken

't Zal de bourgeoisie niet hinderen,
•i u  Y  , steun va t gaan verminderen, 
k Heb lang genoeg in den raad gezeten 

Urn te weten, dat jij niet hoeft te vreten'
Meb >,e t  f es‘ i"  ? -  Hindert niet, ' *v*ijn n biet. Zoo je ziet,
Krijgen organisatiemenschen,
A l wat zij wenschen ! (Of . . eh . . niet?) -  
Vindt j t erg, wat ik vertel, 
ik heet Woudenberg en weet wel :
w-ur 1 opstandige gajus heeft 
Wibaut (O, bedelaars, beeft !) 
de sterke hand, die leeft en streeft 
Voor t lieve Vaderland !

en sensationeele onthullingen, en U zult 
vo.daan zijn ! —

Het spook is intusschen enorm gegroeid;
- V1 onzen tijd, die be'ioort aan het 

strijdende proletariaat - gaat ecn spook 
door dc geheele wereld !

Ook in dit land met zijn koloniën
• V ^ "r,scl’ ,lad het kapitalisme afgedaan 
in 1914, en met haar degeen, welke de 
wapens zegenden en voor de oorlogskre- 
dieten stemden.

In 1925 kan het proletariaat van heel 
de wereld acte nemen, uit welke elemen- 
en de Ille Internationale thans is samen

gesteld.
Dat is de Internationale waartoe ook de 

spektakel-sectie, de Hoüandsche C. P be- 
hoort. Deze partij en haar leiding is door 
ons in den oorlog aangevallen, omdat zij 
ilntcnte-patriottisch was. De preciese be
weegredenen bleven in het duister — 
waarin deze duisterlingen terecht hun ele
mentair bestaan zochten. __

En net als in ’n aflevering-roman, na
zooveel jaar komt de waarheid aan het
licht en de oorzaak van hun patriotisme 
bloot:

Zooals in dit land voei politiek Ge
ïmporteerd wordt, komen óók c'ie feiten 
via Duitschland tot ons; daar werd n. 1. 
het z. g. Dolkstootproces opgevoerd, en 
op de zitting van 20 October werd onder 
andere verklaard:

„Een groote rol speelden bij de pro
paganda (n. 1. een pro-entcr.te-actic, die 
propageerde, dat Duitschland alléén 
schuld had aan den oorlog) ook de de
serteurs, die onr'er Icicïng stonden van 
een zckcr-n M :instcr, die in Nederland 
het tijdschrift „Der Kampf”  uitgaf. Mün
ster kreeg zijn geld uit Engeland en 
stond in nauwe betrekkingen tot den 
leider van het' Enrfclschc bcrichtcnbu- 
reau te Rotterdam. Ook stond hij in 
relatie met d. A merikaanschcn gezant.” 
Deze heer A ünstcr was in den iare 1917 

de genösse van de andere genossen van de 
C. P. cn als kind in huis bij de opper- 
genossen Wijnkoop, Ceton, v. Ravesteijn; 
hun blad „Der Kampf" werd gedrukt aan 
de partij-drukkerij.
En deze heeren hadden heclemaal steeds 

geen erg om te prakkizecren, waar ‘t geld 
bij die arme „d e se rte u rs " \an daan kwam; 
wel hadden zij zich direct tot plicht ge-

steid om al hun schoftenstreken over te 
nemen- — volg r.s contract? 

mochten wii hot beleven, 
dat bi; de Vrede van Brest-Litowsk deze 
gentlemen in hun rcrpectievelijke organen,
j  f KamPL en -De Tribune •„ Lenin 
de toen strijdende bolsjewiki verraders 
erger dan Scheiderrann noemden 

Verraders, eri^er r’an Scheidemann wa. 
ren de bolsjewiki toen. volgens hén; ’n 
verrader erger dan Scheidemann was 
Lenin, volgens hén.

an ' L l aanvoercler-entente-patriot- 
uit liefhebberij-W.jnkoop en Mevrouw Ro
land Holst hebben Lenin tezamen gehul-

......... toen ie dood was !
Toen bij die „huldiging", maar nu ster

ker moeten wij denken aan Kooyman en 
v d. Linde die oo t oogenblik nog in de 
«trafgevangenis zitten; n. b. om zich te 
rechtvaardigen, dat zij géén politie-spion- 
ne.n waren, waarvan dit stelletje Entente- 
spionnen, steunend op hun lieflijk gevolg, 
hen had beschuldigd.

(Er zij hier herinnerd aan het feit, dat 
zij met alleeen stonden in hun politiek. 
Het was ook meneer W, H. Vliegen, de 
thans gepensionneerde Wethouder, die met 
zijn partij de oorlog aan Duitschland wilde 
verklaren.

Het revolutionnaire" eenheidsfront was 
cr in Holland toen practisch al. — )

Ook de oprichters van de Roode Vaan- 
groep in de C. P., werden indertijd door 
de leiders van die kiebeltonpartii allemaal 
als mallen of politie-spionnen „gesigna
leerd Niettemin heeft deze groep schit
terend gevochten. Ook op binnenlandsch 
gc -)ied tegen dit C. P.-sche lompenpakhuis, 
Y Qt. 2 n hoogtepunt vond in de geschie
denis van: de held van ’t melkblikkie 
(zie noot). —

De tijd gaat intusschen snel; ook van 
de algeheele ontbinding.

Proletaren, waakt op \
Wij wenschen over bovenstaand geen 

discussie, debat of polemiek meer, met 
d ie  lieden of hun waardige opvolgers 
wel te verstaan.
. Want de korte zin van de te lange redeis:

Aan de lantaarn, het schoeljepak !
(Noot) : Toen in 1921 in het Roergebied 

de proletariërs de bedrijven bezetten, en 
met n rood leger daadwerklijk oorlog voer
den tégen de Scheidcmann-Ebert-Noske- 
witte troepen (welke dan ook het Duitsche 
vaderland gered hebben !) interpelleerde 
loewantsch Wijnkoop, de Ned. regeering, 
dat ze blikkies gecondenseerde melk naar

i front moesten zenden..........
Men heeft dan ook danig om dat 

karakterloos-komiek gelachen' de bour
geoisie wel te verstaan.

(Dit artikel, op verzoek der redac t ie  
geschreven, was onderteekend. De 
onderteekening blijft achterwege, 
daar wij, evenals voor alle andere 
door ons zelf geschreven stukken, 
de volle verantwoordelijkheid wen
schen te dragen !)

DE „V R E D E ” V A N  LOCARNO.
V R IJW IL L IG E R S  VóóR I

We ontdoen het verdrag van Locarno 
van a-ie klatergoud en houden over 
een ,,verbetering ’ van het verdrag van 
Versailles.

DE DOLKSTOOT

Het verdrag, waarover meneer van 
Ravesteijn en zijn helper, plus hun gevolg 
(welks laatste thans ter wille van dc macht 
zoo'n groote bek tegen hun ware leiders 
opzet !) zoo opgetogen waren, in tegen
stelling met de toen revolutionnaire bol
sjewiki. —

„Versailles" beteekende in wezen de 
poging van de geallieerden, de Duitsche 
bourgeoisie de vruchten van de uitbuiting 
gedeeltelijk te ontnemen en haar als 
concurrent uit te sluiten. Alles door mid
del van den volkerenbond, het door de 
C. P. en S. D. A. P. als zoo democratisch 
aangeprezen instituut.

De economische crisis is intusschen ook 
in de „overwinnaars'-landen voortgeschre
den, zoodat de Europeesche bourgeoisiën 
moeten trachten door overeenstemming 
hun stelsel voor totale ondergang te be
hoeden.

Het met winst verkoopen van de voort
gebrachte waren wordt steeds moeilijkcr, 
door de steeds toenemende verarming der 
massa.

De pogingen tot kapitaalvorming (met 
de hulp van economen als Wibaut in dit 
land) door middel van loonsverlaging cn 
werktijdverlenging helpt hier niet. Want 
de verarming blijft, wordt zelfs grooter, 
en dood kapitaal is geen grondslag tot 
opbouw. Het moet omgezet, verhandeld 
kunnen worden, het moet winst opleveren.

Natuurlijk zijn er onder de meest be
kwame politici, die .wetend dat er geen 
nieuwe afzetmogelijkheden in zicht zijn, 
het oog vestigen op een soort nicuw- 
kapitalisme. Een zeer beperkte productie, 
slechts enkele groote ondernemingen, die 
alles tot zich trekken, en . . .  . afslachting, 
decimeering der massa.

Deze neo-kapitalistische pogingen, waar 
bij minstens gedeeltelijke opheffing der 
nationale grenzen aan dc orde zal zijn, zal 
buiten de revoltes der massa, echter zulk 
een strijd onder de ondernemers zelve 
brengen, dat het opbouw-program der 
bourgeoisie dit punt nog niet officieel 
bevat.

Thans gaat het nog om de vraag : welke 
nationale bourgeoisie zal het terrein heb
ben, wraar nog met winst verkocht kan 
worden ?

De Locarno-bijeenkomst had tot doel 
dezen strijd in vredesbanen te leiden, 
want wapengeweld verergert de crisis, en 
brengt gevaar van proletarischen opstand 
mee !

De arbeiders, die dit krantje lezen, 
weten dus, dat het doel van „Locarno" 
niet was Vrede te brengen, maar een 
poging tot instandhouding van de bloedige 
uitbuiting. Een poging tot wederopbouw !

En zelfs wat haar w a r e  (reactionnaire) 
doel betreft is de conferentie te Locarno 
mislukt.

De „Vrede van Locarno" is ook inzake 
de godsvrede tusschen de bourgeoisie- 
zèlf: bedrog !

Geen enkel verdrag is instaat den strijd 
om afzetgebied tegen te houden.

Dat de burgerlijke politicus dit best 
weet, getuigt de Weekoverzicht-schrijver 
van „Het Handelsblad", die reeds op 17 
Oct. schrijft: „Indien er waarlijk een oor
log in Oost-Europa mocht uitbreken, zou 
er een toestand ontstaan, die men met 
apieren-overeenkomsten toch niet zou 
eheerschen".
Ztlft officieel is 't verdrag geen vrede«-

maar een oorlogs - verdrag. Immers : 
„Duitschland, Frankrijk en België verze
keren)!) eilander de onschendbaarheid 
hunner grenzen. Engeland en Italië blijven 
borg". Dat wil zeggen:

Indien een der drie contracteerenden 
aangevallen wordt (het is immers een 
vredes-verdrag ! !) verbinden zich Enge- 
land’s cn Italië’s legers met de aange
vallene.

Intusschen worden de oorlogsuitrustin- 
gen in de geallieerde landen met onver- 
minderden vlijt en even vreedzaam klaar
gemaakt, als vóór Locarno.

—  o —
Het zijn weer de Soc. Dem. leiders (met 

wie de Duitsche C. P. volgens haar jongste 
congresbesluit, haar lijsten voor de Prui
sische verkiezingen, verbinden moet !), 
die bij dit Locarno-bedrog de meest infa
me rol spelen.

In het overzicht van „Het Volk" van 
22 October kan men le^en: „dat dit ver
drag in wezen geen vrede beteekent, want 
de bourgeoisie en dus dc oorlog blijft ge
handhaafd, maar zoo wordt listiglijk ver
klaard, „tochf!) is het een stap in de 
goede richting".

Geen wonder, want in Locarno kwamen 
volgens Oudegeest bijeen: „de vredes-
vrienden va i Genua en Cannes". En in 
„Het Volk" van 23 Oct. schrijft Oudegeest 
dan: „Locarno beteekent de geboorte van 
een nieuwe wereld, die meer en meer 
zal komen onder dc hoofdleiding van de 
arbeidersbeweging, die aan haar schepping 
voortdurend heeft gewerkt".

Hun hartelijke dankbetuiging zullen de 
revolutionnaire proletariërs dezen leiders 
te gelegener tijd weten te brengen, voor 
deze Soc. Dem.-Vrede van Locarno, 
waarvan de Engelsche politicus Viscount 
Grey sprak „Mocht nu nog eens een 
oorlog uitbreken, dan zullen wij (hij be
doelt: de proletariërs) niet ten strijde 
trekken voor een grer sconflict of voor 
een enkele natie, doel* voor Je  groole 
beginselen \ an arbritage en vreedzame(l) 
beslechting van conflicten".

Arbeiders ! Vrijwilligsrs vóór, het is 
voor de „Vrade van Locarno" ! !

Noot : Als wij hier spreken van op-
bouwpogingon door middel van verslech
teringen, die; niet helpen, dan wettigt dit 
niet de conclusie, dat wij dus rustig kun
nen afwach’.en. Ons doel is immers niet 
den dood van de bourgeiosie zonder méér, 
maar wij willen een andere maatschappij. 
Daarvoor rroet gevochten worden. Elke 
opbouwpoging dient aangevallen, of zij 
komt van de bourgeoisie d i r e c t  of van 
haar trawanten, de vakbew. en parlemen
taire partijen. Zie daarover ons artikel: 
„Internationale strijdwijze". Uit zichzelf 
wordt niets geboren !.

C  P .-sc h e  H A R T JE S D A G .
In November vond ’n „intieme gezel

lige bijeenkomst" plaats van de C. P. en 
,.De Zaaier ’. Op het programma stond 
ook: dans en muziekiloppen. Was het 
dien dag dan hartjesdrg ?

Welneen, want „ieder moest voor de 
leukerigheid een 1 - minuut - speech hou
den over het Kommunisme". —

Het was de herdenking van de Rus
sische Revolutie !

M O O R D P A R T IJE N !
De Ille Internationale mede verant

woordelijk ! z
De Bulgaarsche bourgeoisie vond in den 

aanslag te Sophia aanleiding om de revo- 
lutionnairen op alle mogelijke manieren 
af te slachten. De 3e Intern, protesteerde 
maar is intusschen door haar opportu
nistische politiek mede-verantwoordelijk 

Immers, zij drijft óf onze klasse-genoo- 
ten tot een eenheidsfront met de ver
raderlijke soc. democraten, of tot allerlei 
persoonlijke geweldaden, die n i e t  leiden 
tot de proletarische klasse-oorlo* geweld^ 
daden, waarbij zij tenslotte de bedrijvers 
niet dékt.

Er valt voor onze klasse tegen moord
partijen door de bourgoisie ondernomen, 
niks meer te protesteeren, nóch te par- 
lementeeren !

„Proletariërs van alle landen, vergeet 
dit niet ! De dag zal komen, dat de rollen 
omgekeerd ziin en de vertegenwoordigers 
der bourgeoisie zich in uw handen zülleA t 
bevinden. Denkt aan de les van Sophia. 
Geen genade ! Zij, die de klasse-vijanden 
niet hard weten te treffen, zullen door hiin 
handen vergaan — zij of wij ! . . . . ”

Het is het orgaan van de Fransche C. f*. 
,,L' Humanité", dat deze hurnbr^ schrijft;
— humbug, daar dezelfde C. P. tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen te Parijs hare 
candidaten opdraagt zich eventueel terug 
te trekken ten voordeeïe var . . . .  de Soc. 
democraten, omdat ze beter zijn dan 
rechtsche candidaten ! Steun dus aan de 
bloedige Soc. patriotten, die nu weer gë* 
stemd hebben vóór het moordbeleid Van 
de regeering in Marokko — om het „Hnk^ 
sche" (!) kabinet niet ten val te brengen. *• 

Marokko - Eenheidsfront.
Bovenstaand stukje is eenigen tijd ge

leden geschreven. ‘ *>
De soc. dem. hebben intusschen nog 

een keer blanco (dus niet tégen !) ge
stemd bii de behandeling van de Marokko- 
crcdieten en op hun congres een resolutie 
aangenomen, die aldus eindigt :

„De Fransche Soc. partij, die gehecht is 
aan de vrede (zie noot) verklaart zich 
t é g e n de ontruiming van Marokko, die 
Internationale moeilijkheden zou schep
pen, gevaarlijker nog dan de bestaande 
toestand".
Het Fransche Imperialisme, de doods

vijand van het proletariaat, weet nu weer 
eens heel goed. dat zij bij haar moord
partijen om de zoete winst, op den heiligen 
steun van de Soc. dem.-leiders rekenen 
kan ! De Fransche C. P. zorgt, (trots de 
actie die zij voert) door haar eenheidsfront- 
taktiek, dat de proletariërs het n i e t  te 
weten komen. Ze is hierdoor mede ver
antwoordelijk voor de Marokko-slachting.

Internationaal trouwens gaat de C. P. 
door met haar verraderlijke, dubbele tak
tiek. Zoo heelt de Duitsche C. P. bij de 
Berlijnsche gemeenteraadsverkiezingen 22 
zetels gewonnen, door een „gematigde" 
taktiek tegenover de soc. dem., waardoor 
vele ontevreden soc. dem. arbeiders, die 
in de C. P. een „betere" S.D.A.P. zien, 
aan haar hun stem hebben gegeven.

Tegenover die aftakelingstaktiek van de 
Ille Internationale s t e l l e  de Komm. 
Arb. beweging :

Consequente strijd tegen de steunpilaren 
der bourgeoisie, de Soc. democraten en 
parlementaire „Kommunisten";



H , v T ? qFente Stcun aan al,e ^wegingen
Impera i i U/ k PeeSChe Am erikaanfche kunnen verzwakken. De op
stand m Marokko, in China, in Syrië fn 
Indië, is dus (zonder voorbijzien der 'na
tionalistische tendenzen waarvan Rusiands 
kapitaal gebruik tracht te maken) de /aak 
VM  het West-Europeesch Pro le ta ria t 1 .

• f S Ä ’ Ä r j “ ?
»Jd« in Marokko gedood W
M00 men.chen. I„  Syriè treden de F r,™
Ä . .  ° '  ,C‘7 n " "  vrcdelievend op aldus. In de gevangenis tc Damascui
ï i r »  »«■ Een gewapende aan- 

gde en a l l e  gevangenen 1200 
werden gedood. De rechtsche zoowel a”s'

c o m m e n ta a r8-— ^  d it beH ch t zond-

LABO UR- O F D E BU R G ER W A C H T -
PARTIJ.

19InN o ! ^nfieIsch,e Parlement werd op 
* Wov. gevraagd, waarom brieven rte

vranagenofaazH denaren mct T e
kintf n l! ’-in ßeval Van nood Hees: staking I) bereid waren tot hulpdienst (lees-
onderkniipen, I) g e h e i m  werden gehouJ

de"e b a rd o t/  ?n‘W° ? rddc daa">P -dat
I n h L ï i A  r , C VOnße reÖeering. mot
was «U M  tij' aItiid behandeldwas, als één, waarover niet behoorde

k Y ° rden'- Doch hii had on- middellijk besloten „aan deze gehe"m-
doenerij eeneinde te maken, aangezien de

* S * d Ä  h'!e ,, ,e

« ä  Ä . Ä Ä  d t  sysr bcïrcc'd wf> v~r
De Labouroartij wordt dus terecht door 

ons genoemd de onderkruinerspart j die
:  r J ' ! de" de arbeiders ook als burger! 
wacht in den rug aanvalt.

Zoo wordt dan in Londen een Hamlet 
vertoond waarvan ook verondersteld matf 
worden, dat het b. v de Prins v. Wales ^
De za'en loopen vol. ls'

ln Nederland gaan ze het na-anen- 
mogen we dan bij Hamlet denken aan on' 
zen braven Prins Hendrik ,  _  330 ° n
u “ " *  geprobeerd Shakespeare aan 
bourgeoisie — ^  “ “ a ,ie  M “ <« 

Laat ze hun lol ! We hebben geen reden 
om tegen dergelijke „artistieke" uitvloei-
te maken teru^b— nde stelsel front

Het proletariaat zal nä de verovering 
der productie-middelen, naast haar eitfen

W A "hdedh T ™ ,

’ Shakespeare" rinn ct, ti
wn d,ar ,eW n„ver: f e ‘ ? * ï “
heden ,s arm miserabel van gee t mlar Sh a k  w o rd f d aa r t  m a g

bijdrage weer kracht putten tot 
tegen dit stelsel. ,d

Strijd tegen dit stelsel, voor het kom munisme, 1 Kom-• , — wC“ Lni strijd voor pphnieuwe kunst, „ i j  willen

"l,| P,0k''ia' isclK' K “ " sl • beschouwing moet blijven liggen. Belangrükste opmer
gTén“ „ , i “ " ” 2ii” i o ^ n isa tie s ";fieen plaats voor Kunstenaars, die sociale 
onderwerpen behandelen, op een wiize 
die met strookt met K . A. P. - beginselen 
Daarentegen moeten wij trachten l

S = r t * h ^ " , t , r i ê r i"e“ o f H F

d e 'T u T g e ^ H e T t l L r k 'n s r “  “

KUNST.
»»Arme Shakespeare".

Op den revol,itionnair Shakespeare die

J gedachten cn gevoelens bewoog 
daarop mag de menschheid even trotsch 
zijn als op de revolutionnair Beethoven

verschrcfkken % & £ ' * * * * -  ^  -

d ^ d H ^ b u i t e ï e w o n " 8 spruiten’ van *  

overleven*? b'’" r|!™ sia » ‘ " d t

e r EfhnnNaP° le0n ? Zc ZOU niet wetcn. wat
dln ook inmr  aa"  ! > Er komendan  ook in deze periode van dc bourgeois-
heerschappij „veldheeren” , die helden
veroveringstochten” organiseeren goed
S S L S " - *  »» " !■»
h«?rVeK B,ee.thov,en kwijlen de dames in
h o n d J r' / ' j  W3S het haar schoot- 
nmPr geweldige revolution-«a ir.

En Shakespeare ?
oeLe, Si ret ? n E n glan d  aldus: Shakes- 

klassiek, dat wil zeggen voor 
411e tijden. Dus . . . .  00k voor onzen tijd. 

n daarom, als we zijn spelen opvoeren
Ï L t e L WC het ? ct meer ^  de 00" :  •pronkeJijke , m aar ui rnodam e k leed in g .

Voor- en naspel in den Stadsschouwburg.
Hamlet, in avondtoilet de fW  •» ^

c™  s , ; «  " ï  s ° ra,i»- d° ° ' «•» boóïï
dc Knninrf | ■ ^cvat misschien?),K °mng, kruisjes makend in z'n iac
ze daa?Phunnb ^  de pIT ' (wat h;tdd™

ÓmCn' ^erl SIer,‘jke shimmy dansend — 

Men denke niet, dat onze kritiek per-

S t '

nasta . Uns blaadje is een striidknn». 
we verwachten niets van artisticiteit “ „ J  
der meer. maar alleen van datgene wät

Aan de arb,CiderS bevorderen' kan. n de „revolutionnairen" (waarvan
somm.gen meededen aan het misselijk-
dat h l0r°ieCt handicsSeklap), die meenin, dat hier iets meuw-artistiek in revolution.
maren zin, gebracht wordt, zij gezegd-
• Aa"  onthulde de omhulsels, de 
avondtoiletten, etc, de innerlijke rottings- 
verschijnselen van dit stelsel.

e economische verhouding (in dit ê-
der ko 'ns',™ '0' “ k ^ 4
s t ,3 far OVCr^ enSJ  öeen proletarisch in- shnct en verstand aanwezig is. die den

eg opdrijft van den klassestrijd, is alle 
geboom over kunst: leeg geklets!
klassestri d °g nCnt a neen die^ecn, die den 
i J i ï ï  t  1 en> öriiPen vooral dejongeren, -— die van nature de idealisten 
en schoonheidszockers zijn — door de*>e 
opmerkingen, de burgerlijke maatschappij,
wat Ä  kunstuitingen betreft, weer 
wat beier, dan zullen zij ook uit deze

Het Tin-Ton j.  C , Th„ a<cr
W ,  lezen in Het Jo n(?e Volk” van 30

Iro e n ié  v ' ï  V ^ ' .  een“

A lïe e n ' m a ^ k f " «  d o "  W '
orde cen m inde- «e .lo te n  |-d'r" ï ' ™ ” ’

S E  Ä ’T a  7 ' t p -  *

w c e t " 'ik ’J e bóChl -l,n,'.” r  , ° Cl’  ... .......: Nu
w ó r L  l h ° '  ' k  "P - 'O P - A  J .  C - e r  kan

° vcr IN TFRN A T inN M nr STP1 Tr> -------

Ä  d a ' Ä ;
«atuur kan door öeon enkele K  A  P A^V

Ä  Ä ä -ä W !  

t e T l :  ^ 5 ?»  « r , ‘i
sleeptouw . brochure: „De Ille  Int. op

Ä S n o V Ä ?  den T a L ^ A  P  
beginne“  mei'dé°^ "Z tZ u Z  U° Uelleer™' ™oelen‘

» ü  * * h e
in het heden, wat nu h  n u '"  sM tln  n’3ar,

«JSi'ShiT.Ä
*n.epnationa,e kSSÄÄX ^
a a n  h e t  w f w k l -)p r o l e t a r i a a t "
W iie nl«£f ln dcn laatsten verkiezingstijdWij plakten groote biljetten teüen de
r|Lr 7 lZ/n,gen: doodscrisis is daar de
doodsklok van het kapitalisme luidt de
eindstrijd moet gestreden."

f geiden wij verder: niet m eedoen

W e f  n e e ° | ra\Y/C- ^  de stem b «  ?
te S i  Dp" L ’ W-t6n aItijd taktisch 
L n  v  gevangenissen zitten al vol 
genoeg, \ eroordeeld te worden voor 'n 
half jaar wegens opruiing, dat gevaar 
oope liever die schreeuwerige ieeghoof- den van „De Baanbreker" eegnooi-

c s R0T / ,Chr- ; ? . r  [nèt a,s R iinders,• K e d.) uit taktische en juridische 
overwegingen: Stemt niet ! ,ur,dlsche
tn p ï4 mag' jWant dat kan door ons even-
i “  S.e m 7 b l . “ e „ 7 Ch,er

En zoo zorgen wij uit de gevangenis te
& enV ? Puda! Wi' de ’ -odsklok kunnen 
luiden tot heil van het wereldproletariaat.

De ware K. A. P. -
,o .. , Sectie van de K. A. I.

7i, f ‘ lrf  ° p de weggeloopen leden, die
w Ï o r “ h) A ' P ' n “ m ,i da t ó l “


