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Ter Inleiding.
Dit blad is een jeugdblad. Het onder

scheidt zich van alle andere jeugdbladen 
daardoor, dat het de jeugd iets nieuws 
brengt.

Wortelend in de bodem der algemeene 
kommunistische beginselen, onderscheidt 
het zich van de tot dusver overheer- 
schende kommunistische richtingen door 
het verkondigen van een Nieuwe Taktiek 
aan de jonge arbeiders.

Uitgegeven van vvege de Amster- 
damsche Kommunistische Arbeiders 
jeugdgroep, zal het zich dus vierkant 
stellen tegenover, scherp richten legen 
de K.J. B. ,,de Zaaier” en haar orgaan.

Want onze bedoeling is niet, de jonge 
arbeiders met mooie, maar niet-gemeende 
praatjes aan boord te komen, en de 
zaken: — taktiek (strijdwijze), innerlijke 
organisatie, optreden naar buiten, — te 
laten zooals die waren, neen, wij willen 
hen ervan overtuigen, dat om ons kom
munistisch doel te bereiken, de oude 
methoden niet voldoende (integendeel 
volkomen onvoldoende) zijn, dat ook de 
jeugd in haar strijd nieuwe wegen te 
gaan, nieuwe wapenen te hanteeren, 
modern, den sterken tegenstander waar
dig, strijdmateriaal te smedeuheeft.

De oude wapens deugen niet meer. 
Overal in de wereld zien we hoe het 
proletariaat door de bourgeoisie terug
gedrongen, opnieuw geknecht, opnieuw 
gebreideld wordt. Hoe komt dat? De 
oude organisaties (vakvereenigingen, po
litieke partijen, en evenzeer jeugdver- 
eenigingen) waren berekend op de strijd 
voor hervormingen; op een strijd die 
zij, — d. w. z. alle leden dier vereeni- 
grngen — niet zelf voerden, neen, op 
een strijd, die hun leiders voor hun op
knapten.

Die tijd van hervormingen is voorbij. 
De kapitalist kan niet meer concessies 
doen, niet méér toestaan; de leiders 
hebben moeite genoeg (als ze er zelfs al 
in slagen!) de bestaande hervormingen, 
dc bestaande toestanden te doen voort
duren. Ze willen behouden wat is. Ze 
zijn niet meer paarden vóór de maat
schappelijke wagen, maar blokken achter 
de wielen die ’t terugrollen moeten be
letten.

Die tijd van hervormingen is dus 
voorbij. Maar de oude organisaties 
waren berekend op de hervormingsstrijd;

nu deze niet meer bestaat, niet meer 
mogelijk is, hebben de oude organisaties 
haar bestaansrecht verloren. Willen wc 
verder iets doen, dan moeten nieuwe 
organisaties gevormd worden — ook 
nieuwe jeugd organisaties.

Haar doel moet zijn: zuiver en alleen 
omverwerping der bourgeoisie; opbouw 
van het kapitalisme, ’t zij in West-,’t zij 
in Oost-Europa, kunnen zij niet steunen. 
De huidige vertegenwoordiging (parle
ment, gemeenteraden, raden van arbeid), 
die de arbeiders een rad voor oogen 
draait vallen zij aan.

Het huidige strljdsysteem: het laten 
•pknappen van alle zaken der arbeiders

organisaties door vertegenwoordigers, 
door leiders, door permanente afge
vaardigden keuren zij af. Haar eigen 
werkwijze zal geheel anders zijn.

Dat je in de klassenstrijd niets te 
wachten hebt van 2e, 2 ve  of 3e Inter- 
ationale; van de Amsterdamsche noch 

van de Moskousche vakvereenigingsiri- 
ternationale; van S. D. A. P. noch C. P.; 
van N.^V.V. noch N .A .S .; van A.J. C. 
noch Zaaier, zoomin als van anarchis
tische of syndicalistische jeugdorganisa
ties; dat geen dier lichamen iets voor 
je kan doen, maar dat je ook als jeug
dige arbeider, alleen wat te wachten 
hebt van je eigen strijd, volgens de 
Kommunistische Arbeiders denkbeelden.

Dat is ’t wat we je in dit blad dui
delijk willen maken.

Onze laak.
Wii jongeren strijden gaarne met de 

oudere genooten, den zwaren strijd tegen 
het bestaande stelsel van uitbuiting. 
Sommigen van ons dedjn reeds eenige 
ervaring op in dien strijd. De door ons 
opgedane ondervinding was verre van 
gunstig. De beginselen v/aatvan de or
ganisaties der jongeren uitgaan zijn 
meestal verouderd. Een deel is aan
hangsel der bestaande vakorganisatie, 
hetzij syndicalistisch of modern, een 
ander dee! is hulptroep der politiek-par- 
lementaire partijen. Behalve dez? vindt 
men nog de anarchistische jongeren. Uit 
hun midden komen soms de bedrijvers 
van individueele daden van geweld (aan
slag op kruithuis, op een krijgsraadslid). 
Althans zoo schijnt het voor buiten
staanders.

Het uitgangspunt van deze jetigdge-

nooten, van jeugdvakorganisaties, van 
politiek-parlernentaire jeugdvereenigingen 
achten wij totaal verouderd.

De grondslag der vak vereeniging is 
verbetering der arbeidsvoorwaarden bin
nen het raam van de bestaande maat
schappij.

Het beginsel der politiek-parlementaire 
partijen, S. D. A. P., C. P. ‘ en S. P. is 
het aanbrengen van hervormingen in den 
staat.

Beide soorten van organisaties ver
onderstellen elkaar, doen ieder op hun 
gebied hei vormingsai beid.

Vakorganisatie en parlementaiie partij 
steunen op elkander en worden door de 
leiders stevig in de hand gehouden.

De heer Lansink, de heer Troelstra, 
de heer Wijnkoop, de heer Kupers, de 
heer Kolthek doen volstrekt niet voor 
elkaar onder in beheersching der onder 
hun gestelde massa. Deze leiders vormen 
onder vee! geschreeuw, één front met 
het kapitaal. Natuurlijk spreken deze 
heeren veel cis liet zoo te pas komt, 
over „socialisme*’ (.'f ,,kommunisme” .

Hun uitgangspunt, hervorming van 
het bestaande, is èèns juist geweest.

I hans is dat niet meer zoo. Toen deze 
vormen van organisatie opkwamen, was 
liet kapitalisme in het begintijdperk van 
zijn ontwikkeling en kwam tot bloei. Ze 
bereikten toen iets, deze beide soorten 
van vereenigingen.

Het kapitalisme bereikte zijn bloei door 
uitbreiding over vreemde landen.

Deze uitbreiding bracht de concur- 
reerende kapitalistenstaten tot den oorlog 
van 1914. Toen bleek wat de sociaal- 

#!emocratie, liet syndicalisme en de mo
derne vakbeweging eigenlijk was. Zelf 
opgegroeid binnen het bestaande stelsel, 
product van het systeem berustende op 
den privaten eigendom der productie
middelen, namen de vakbonden, de po- 
litiek-parlementaire partijen het op voor 
het behoud van het bestaande, voor den 
staat waarin zij waren opgebloeid, voor 
de overwinning van hun nationale ka
pitalistenklasse; kortom, zij, de heeren 
1 roelstra, Jouhaux, Legien, Ramsay 
Macdonald, waren voor de overwinning 
van hun ,,eigen” imperialisme.

De oorlog heeft den waren aard van 
deze soort organisaties getoond; en in 
ons land niet minder het juiste licht doen 
vallen op den heer Wijnkoop, die even 
„principieel” was voor de overwinning



van het vreemde imperialisme, het En- 
gelsch Amerikaansche. *

Door oorlog kwam de crisis, die 
aanvankelijk in Duitschland leidde tot 
revolutie ge ijk in Rusland.

liet kapitalisme is ten zeerste geschokt 
in alle landen, veel heviger dan door 
de vroeger voorkomende crisis die telkens 
op een bepaalden tijd weer teru  ̂kwam, 
in den loop der industrieels ontwikkeling.

De crisis van thans is van geheel 
anderen aard dan die van vroeger.

Een herstel is niet mogelijk op de wijze 
als vroeger, onder „normaal” kapita
listische verhoudingen.

De crisis van liet k ipitaal in Japan, 
Amerika, Engeland én heel Midden - 
Europa door vernieling ler productie
middelen, door verarmin0 der massa in 
den meest volstrekte n zin van het woord, 
is nie! een gevolg van de wanverhou
ding tusschen productie en consumptie 
of z.g. overproductie.

Dit is de doodscvisis van het kapitaal, 
waaruit liet zich niet redden kan dan 
over bergen van mi'liocnen verhongerde 
proletariërs.

Het kapitalisme herstelt zieh slechts
outTS,1lot f • ..**1 '< I ■ . »1 «1 I
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den weg van de grootst mogelijke con
centratie van kapitaal, door een innig 
samengaan van de grootste kapitaalmag- 
naten.

Dit herstel kan slcelits zijn beslag 
krijgen met behulp der prf>letariêrs, die 
als lijdzaam vee in de armee der vak
bonden zijn georganiseerd, en op com
mando der leiders mee helpen aan den 
opbouw.

Ondertusschen zorgen de parlementair- 
politieke partijen mt t hun beJriegelijk 
gekrakeel en geleuter over hervorming, 
voor de vertroebeling der hersenen van 
het proletariaat en houden zoo de ge- 
meene leugen iu stand, al .of hervorming 
thans een middel is of' kan zijn in den 
sti ijd.

Dit „reformisme” leidt tot bedrog der 
massa, tot ophouw van het bankroete 
stelsel van voortbrenging, dus bestendi
ging van het kapitalisme.

Wij gaan th nis niet naar verhooging, 
maar naar verlaging van loon.

Niet naar verkorting van den arbeids
dag, maar naar verlenging gaan wij.

Niet naai een vermindering van den 
woningnood, maar naar uitbreiding van 
den woningnood bewegen wij ons. De 
belastingen gaan niet naar beneden, maar 
omhoog !

De huurprijs der bestaande woningen 
wordt niet lager maar hooger.

De prijzen van de voornaamste levens
middelen, ofschoon enkele lager zijn dan 
in den oorlog, blijven hoog en vast.

Wil men het kapitalisme aantasten, 
dan moet men het in zijn geheel aan
pakken, op straffe van anders mee te 
gaan in den draaikolk der hervorming, 
van den ophouw, van den ondergang

van het proletariaat. Het kapitaal kan 
men thans slechts bestrijden door revo
lutie. dus door directe omverwerping.

Alle socialistische, anarchistische of 
z.g. communistische ideeën die uitloopen 
op hervorming, dus op behoud van liet 
bestaande, of door een pacifistisch anti- 
militarismc op eenzijdige manier de aan
dacht vestigen op een ondcrd'-el, al deze 
lichtingen bestrijden wij ten scherpste.

Deze groepen staan het direct hande
len der massa in den weg.

De tienduizenden der „onafhankelijke” 
vakorganisatie zijn volkomen lijdelijk; 
de honderdduizenden van het N. V. V. 
niet minder passief. D j  leden van S. D. 
A. P., C. T. en S. P. de stuurlui van 
deze vakcentrales, :e>e'c.i volkomen in 
de kaait van het bloedige kapitalisme, 
door aankweeking van passiviteit, door 
steun op de democratie, d i. liet kapitaal 
met zijn politiek bedrog in staat en 
maatschappij.

Deze organisaties ziin geheel doortrok-o  j  o
ken met een kapitalistischen geest en 
volkomen in de klauwen eler ieiders, die 
deze massa exploitecren, commandeeien 
en demoraliseeren.

De jcugdaig.iiiisaties die slaan oj< den 
bodem der hervorming of uitgaan van 
het anarchisme en de noodzakelijkheid 
van dc dictatuur van hel proletariaat ont
kennen; al dezen »vei pen wij de hand
schoen toe.

Onze taktiek laidt: geen staking voor 
meer loon, maar door bezetting der fa
brieken, verovering der macht. Geen 
vakvereenigingsmethoJe, maar strijd voor 
de heerschappij eler proletarische klasse, 
door revolutionaire bedrijfsorganisatie.

Onze weg is: geen bekgevecht in het 
parlement, geen leunen op de democratie, 
niet vertrouwen op beambten en leiders.

Wij erkennen daarbij gaarne eie Kom
munistische Arbeiderspartij als st< irmtn ep 
in den klassenstrijd, die de kern omvat 
van eie meest kiassebewuste proletariërs, 
die overal in de revolutionaire bedrijfs
organisatie den toon moet aankeven.

De revolutie is ons doel, de kommu
nistische 4e internationale en eie partijen 
daarbij aangesloten, zijn onontbeerlijke 
middelen om tot ons doel te geraken!

Voor dien strijd de jonge arbeiders te 
wekken, de jeugd van onze klasse te 
beschermen tegen den verstompendón 
invloed der vakbonden, der politiek-par- 
lementaire partijen, dat is onze taak!

Onze taak kunnen wij alleen goed 
vervullen als wij hand aan hand gaan 
met de K. A. P., echter zelfstandig in 
eigen verband.

De jeugd zal het zijn, die zal staan 
in de voorste rijen, op eie moeilijkste 
posten, die geen nood en geen gevaren

De jeugd, nog niet bedorven door 
leiders en baantjes, zal het zijn. die re- 
cruten werft voor de kerntroep der re
volutie, de K. A. P.

F̂ laats voor de jeugd der revolutie, 
plaats voor de toekomst, plaats voorde 
jeugd in eigen verband naast de ouderen, 
in één gelid voor den internationalen 
strijd tegen het wereldkapitaal!

De Komm. Jeugd Int. 
vält mét de 3e Intern.

De K. J. 1. heeft zich zonder voorbe
houd aan eie 3e Int. onderworpen.

Dit feit wordt door de Jugendcorresp. 
(offic. uitgave van de K. |. I.) als volgt 
geformuleerd :

„De aangesloten organisaties (bij eie 
K. J. i.) hebben thans niet meer zelf haar 
taktiek en programma's vast ie stellen, 
maar zij moeten taktiek en programma’s 
van de Comm. partijen (aangesloten bij 
de 3e Int.; tot de hunne maken.

H a a r  eerste taak is thans mede te 
helpen aan dc ophouw der (\/\ (cursief 
door ons. B.)

De discussie over eie taktiek moet 
ondergeschikt zijn, aan iiei meer belang
rijke punt, van te worden massa-orga- 
nisatie, en rekeninghoudenmetdestrengste 
discipline die zij de C.P. veischuldigd is. 
De vcischilien die, trots eie principieele 
overeenkomst, hier of daar tusschen de 
Comm. jeugei eu e>c P. ontstaan, 
kunnen volkomen in de C. P. opgelost 
worden. *

Op datgene, waai loc bovenstaande 
elragslijn lcidi, komen we in een volgend 
artikel terug. Echter iedere jonge 
arbeider, die bovenstaande formuleering 
goed in zich opneemt, moet alleen eiaarop 
reeds tot de conclusie komen, dat de 
K. J. I. als Internationale der Jeugdbe
weging, dood is. Dat eie aangesloten 
organisaties, aspirant-afd. zonder eie 
minste rechten, van de C.P. zijn geworden, 
d.w.z. instrumenten in handen van de 
pailementair Communistische leiders.

En welke argumenten geeft eie K.J.l. 
daarvoor ? Laten wij haar weder zelf 
aan ’t woord :

„ln den gemeenschappelijken strijd voor 
een snel doorzetten der proletarische 
revolutie, is dc grootste eenswillendheid 
en de strengste centralisatie noodzakelijk

De politieke leiding en aanvoering kan 
Internationaal slechts bij eie landelijke 
secties (v. ei. 3e Int.) berusten. Het is 
eie plicht eler C. J. Org. zich aan eleze 
politieke leiding (program, taktiek en 
politieke aanwijzingen), ie onderwerpen” 
(Verslag in „eie Tribune”  12 Nov.)

„Van de afd. van de 3e Int, moet de 
centrale leiding van de gezamenlijke 
comm, agitatie uitgaan, opdat de jeugd 
thans haar wezenlijke taak kan vervullen, 
nl. de school voor der, Coniniunistisch.en 
strijd te zijn. (Ziegler Jugend Int.)”

Alen beroept zich eins in de le plaats 
op de Proletarische Revolutie, daarnaast 
op de bijzondere taak der jeugd.

Beide argumenten zijn valsch.
Niet in het belang van de Revolutie, 

geschiedde eie onderwerping, maar zij 
was het gevolg van de angst, voor eie

opkomende oppositie (in de K.J,I.) tegen 
het opportunisme en de zwenking naar 
rechts van de 3e Internationale.

Een belang dus tegengesteld aan dat 
der Revolutie.

W ij komen daar zoo aanstonds op.
Die angst echter, van eie leidors eier 

3e int. en K.J.l., voor de Jeugdoppositie 
blijkt wel duidelijk, uit de stekingen 
die wij herhaaldelijk èn in de Intern, èn 
in de landelijke organen van de jeugd
leiders aantreffen, als: „Voelt u als sol
daat der Partij” , „Geen kritiek naar 
buiten” , „Denkt aan de discipline” , enz.

De valsch heid van het 2e argument 
wordt aangetoond in de door ons onder- 
streepte zin, uit de eerste aanhaling, (zie 
boven).

Of is opi'omv der C. P. tegenwoordig 
misschien eie wezenlijke taak der Jeugd ?

Bovendien is van scholen in den Com- 
munistischen strijd geen sprake, als het 
Jeugdproletariaat niet zelf haar strijdwijze, 
haar politiek bepaalt, maar dit door de 
officieele leiders iaat doen.

* **
Het is duidelijk: de K. J. 1. is een 

willoos werktuig van de 3e Int., een 
werktuig waarmede het Jeugd-proletari- 
aat gewonnen moet worden voor haar
r  ♦ M J  i i ' • i ■ i i | * 1 < i * » 4 O I ̂  4 • -1*§11 iju  tv i j / . i ,  i leun iciK l u w .

Waai in bestaat nu de taktiek, wat is 
thans, in wezen, eie 3e Int.

De 3e Int. geschapen door de Sovjet- 
regeering om haar te steunen in iiaar 
revolutionnair pogen, oin de Wereldre
volutie te bespoedigen, is thans, nu de 
Wereldrevolutie Sovjet-Rusland niet te 
hulp is gekomen, geworden een der mid
delen waardoor de Russische regeering, 
Rusland kapitalistisch op zal bouwen.

Een andere vorm van opbouw (een 
Kommunistische) is niet mogelijk in 
Rusland met zijn uiterst klein proletariaat 
en zijn ontzaggelijk groote boerenklasse, 
zonder dat de Wereldrevolutie, althans 
de Revolutie in de grootste Westersche 
landen, (vooral in Duitschlandj^maakt 
is, d.w.z. ze is niet mogelijk zonder hulp 
van het tot overwinning gekomen Wes
tersch proletariaat.

Voor eie kapitalistische opbouw heeft 
Rusland zijn vroegere vijand, het Wes
tersch kapitaal noodig.

Dit echter verkeert zelf in ontredderde 
staat. En iioewel het erin is geslaagd 
een politieke eenheid te vormen, zicli 
Internationaal te verstaan om nieuwe 
oorlogen, nieuwe crisissen te voorkomen 
en liet gelukt is, de andere politieke 
vraagstukken (Ierland, Balkan, Koloniën 
enz. op te lossen, is het economisch nog 
vrceselijk zwak,

W il Rusland dus hulp van het Wes
tersche kapitaal, dan zal het mede moeten 
helpen, de economische crisis op te lossen.

Zij geeft reeds die hulp door middel 
van de handelsovereenkomsten, de con
cessies.

Dit is echter niet voldoende, want in 
West-Europa zelf, moet het kapitalisme 
opgebouwei worden.

En tot wien zal Rusland zich daarvoor 
moeten wenden ? Tot het proletariaat, 
Want dit alleen, de arbeid alleen kan het 
kapitalisme voor eenigen tijd herstellen.

Echter een gedeelte van hot proleta
riaat, georganiseerd in de Revolutionaire 
bedrijfsorganisatie en in de Komm. Arb. 
Partijen, wil geen opbouw, maar ver
nietiging van het kapitalisme, wil een 
kommunistische ophouw ook in Rusland, 
wil daartoe de Revolutie.

Dit is de reden waarom Moscou, eie 
Russische regeering en alle bij de 3e Int. 
aangesloten partijen, de Union en de 
K. A. P. bestrijden.

Waarom zij niet willen de vernietiging 
der vakbeweging en een anti-parlemen- 
taire taktiek. Want de vakbeweging wier 
bestaan gegrondvest is op het leven, op 
de bloei van het kapitalisme, z. I eie arbei
ders tot eie opbouw bewegen.

En het parlement, instellihg van het 
kapitalisme zelf, evenzoo.

Daarom, vanwege eie opbouw, en eins 
ten naeieele van de revolutie, wil Moscou 
een Eenheidsfront met de 2e en 2\ Int. 
Van R. V. 1. met I. V. V.

De W ereldrevolutie , dal is de Intern, 
vernietiging nut het lcapit. en de op
houw van het communisme is voor de 
.ie lu i .  een frase geworden.

Dit was niet anders mogelijk.
Want de 3e Int. wou niet luisteren 

naar de stem van de arbeiders die op
kwam èn in Duitschland èn in Holland 
en in Riislanel zelf, eie stem elie zei :

„Weest Marxist en baseert uw taktiek 
op de klasse verhoudingen.

Ziet in, dat het Westersch proletariaat 
andere wegen moet gaan, dan het Rus
sische, dat het betere organisaties, klusse- 
organisaties hebben moet, dat de geest 
eier massa hier alles is, dus parlementair 
leiderswerk afgedaan heeft.

Die vooral de aandacht hierop ves
tigde: „Door het behoud van de Kom
munistische Regeering in Rusland hrcekt 
dc Revolutie in W est-Europa, de W e
rt Id re ro lu tw  niet uit. Baseert dus uw 
taktiek op de ontw ikkeling  van de 
W est-Europ. R evo lu tie ; dan alleen zal 
ook Sovjet-Rusland gehandhaafd kunnen 
blijven.

Naar die stem wilde de 3e Int. niet 
luisteren en zij bond zich aan Rusland, 
zoo hecht, dat zij thans bij den val van 
het Kommunisme in Rusland, meege
sleurd worelt en voor West-Europa haar 
revolutionaire beteekenis vei liest.

En de K. J. I. die de Jongere Proleta
riërs tot de Revolutie had moeten voor
bereiden, valt mèt de 3e Int

Gelukkig groeit het inzicht der arbei
ders d e deze taktiek niet, en de Revo
lutie wel willen, met den dag cn gaan 
er in de belangrijkste landen stemmen 
op, om te vormen een Kommunistische 
Arbeiders In ternationa le , wier taktiek 
gebaseerd zal zijn op de werkelijke  
k l assen ril o u d i ïi ge n .

De jongere arbeiders, die deze taktiek 
begrijpen, willen propageeren en toe

passen, moeten zich los maken van de 
verouderde organisaties, en vormen een 
zelfstandige K. A. Jeugdbeweging, die 
de sterkste voorpost der K. A. Inter
nationale zal ziin.j

De toestand van het 
kapitaal internationaal.

(1 erccnvoudigde Spelling).
De toestand van het kapitaal interna

tionaal laat zich in enkele woorden 
samenvatten. En wel elat die, èn politiek, 
èn ekonomies beter wordt, voor het 
kapitaal. Er bestaat een streven tussen 
de verschillende kapitalistiese mogend
heden tot een zekere eenheid te komen 
en eie tussen hen el; eigende kon flik ten

eiie bestaan blijven, zo lang het ka
pitalisme heerst — wat uit te stellen om 
weer op adem te komen.

Zij bereikten dat min of meer op de 
konferensie te Washington. De dreigende 
kon Hikten in eie Zuidzee werelen opge
schort; en van de overeengekomen ont
wapening zeide de Amerikaanse staats
secretaris Hughes dat elat voordeelig 
was, want nu hoefde men minder geld 
uit te geven en aan de andere kant 
bleef elke staat even veillig. Terecht zei 
hij aldus. Want de grote schepen, die 
men ophoudt te bouwen, heeft men niet 
nodig. En gauw genoeg is men bij een 
oorlog gewapend tot de tanden.

Dat bewees eie vorige oorlog. Enge
land kreeg wat rust dicht bij huis door 
vreele tot stand te brengen met de Ierse 
nationalistiese rebellen. Het grootste suk- 
ses voor de Engelsen ligt wel hierin dat 
het verdeeldheid in het Ierse kamp 
bracht. Dit streven naar rust om op te 
bouwen komt ook uit in het sterker 
worden van eie stromingen, die Duits
land niet tot het uiterste willen doen 
dokken, maar een zachtere houding willen 
aannemen. Wat cr op dit moment al 
tusschen eie Duitse en vooral de Engelse 
heren kapitalisten besproken en overeen
gekomen is, is nog niet recht duidelik.

Ekonomiseh staat het er voor het inter
nationale kapitaal nog niet rooskleurig 
voor, werkeloosheid bestaat in vrijwel 
alle landen op groote schaal, behalve in 
Duitschland, elat voor de uitverkoop naar 
andere landen werkt. Maar ook ekonomies 
zijn er betere vooruitzichten voor het 
kapitaal, zo bv. de mogelikhheden in 
Rusland, waar al meer en meer maat
regelen genomen worde*, die de kapita
listen daar vrij laten. Lenin, Trotzky en 
de anderen van de 3e Int. menen, dat 
het niet zo erg is, de politieke leiding 
houden de bolsjewiki toch. Maar de 
politiek wordt bepaald op de duur althans 
door eie ökonomische verhoudingen, elat 
leert ons het historisch materialisme. 13e 
kapitalisten weten dit ook wel, en zij 
vinden het niet zo erg om Lenin en de 
zijnen aan het bewind te laten, als die 
maar in hun schuitje varen. En hoezeer 
dit al het gevr.l is, blijkt ook heel duidelik



uit wat Tsitjerine zeide, nl. dat het onwaar 
was, dat de bolsjewiki op dea.s. konfe* 
rentie te Genua, waar door de kapita
listen ook de Russise bolsjewiki uitge
nodigd over de opbouw van Europa te 
praten, slechts kwameu om de revolu
tionaire propaganda (e maken, maar dat 
zij (de bolsjewiki) er ernstig naar zouden 
streven om te Genua een overeenstem
ming met de andere mogendheden tot 
stsnd te helpen brengen. Denk eens aan, 
wat een verschil met hnn optreden te 
te Brest-Litows indertijd ! Maar hoe dit 
alles ook zh, de toestand is ekonomies 
nog uiterst moeilik voor de kapitalisten.

Hoe b.v. een Frankrijk, dat zich door 
zijn dolle politiek steeds merr isoleert, 
uit de mocilikheden (schulden) moet 
komen, is niet te zien. Zo is de toestand 
objectie] nog revolutionair. Maar kleiner 
zijn de groepen in Je verschillende lan
den, die op klasse-standpunt bleven staan. 
Door zijn'geestelike machtsmiddelen (kerk, 
pers, school) en zijn frases (algemeen 
kiesrecht, medezeggingschap enz.) wist 
het kapitalisme altijd maar weer groote 
arbeidersmassa s aan zich te binden. Wel 
komen grote groepen arbeiders soms, 
plotseling in beweging (de Duitsehe 
spoorwegarbeiders bv.), maar al te vaak 
zijn de doeleinden slechts loonsverlaging 
enz. En eerst dan kan de strijd tegen het 
kapitalisme suksesvol gevoerd worden 
als grote massa s arbeiders, doelbewust 
en onwrikbaar strijden, voor niets minder 
dau de overname van de macht, voorde 
proletariese diktatuur. De wil daartoe te 
versterken, is onze taak.

Ken spontane staking van 
Nageljongens.

Op werf ,,Conrad” , te Zaandam, heb
ben alle nageljongens(pl.m. 30) spontaan 
net werk neergelegd.

Als argument geven zij op, dat de 
Heeren Patroons, na, in de metaal-in- 
uustrie de loonsverlaging van 15 pCt. 
te hebben doorgezet, thans willen pro- 
beeien het „loon ’ opnieuw te vermin
deren.

Dit wordt op de werf „Conrad” eerst 
bij de nageljongens getracht klaar te 
spelen. Deze werken op stuk en hebben 
een garantieloon van f12.-— per week. 
Ja, twaalf heele guldens bij ’n werkweek 
van 48 uur. Wat zij daarboven komen, 
wordt maandelijks uitbetaald.

Het gebeurt echter zeer dikwijls (dit 
ligt waarschijnlijk aan ’t soort werk), 
dat de ééne maand b.v. f20.— onder 
’t garantie-,Joon' gekomen wordt, en de 
volgende maand dan f30.— er boven.

In dit geval ontvangen zij dus de eene 
maand hun garantie-Ioon en de volgende 
hun garantie plus f30.—

De Patroons nu hebben de nagel
jongens aangezegd, dat dit niet meer 
gebeurt, maar dat zij >n een geval â s 
bovengenoemd, slechts f io .~  boven 
hun garantie krijgen uitbetaalt, daarliet

tekort van f 20.— door de volgende 
maand gedekt moet worden.

Dit betnekent voor de jongens weder 
een nieuwe achteruitgang, (na de 15%) 
thans van 12°/0.

Ondanks, dat dit geval niet op zich
zelf staat, maar de arbeiders overal op 
deze wijze bestolen worden, omdat liet 
kapiiaal zich anders niet meer uit haar 
economische crisis redden kan, blijven 
groote massa’s arbeiders geloof hechten 
aan de praatjes van de vakvereenigin^s- 
bonzen, die hen vertellen van de prach
tige resultaten, door de vakvereeniging 
voor hen behaald.

De jongens van „Conrad” , die niet 
:n de vak vereeniging georganiseerd zijn, 
hebben hun zaak zelf aangepakt.

Welke rol spelen daarbij nu, de vol
wassenen (plm 180) bijna allen lid van 
een of andere vakorganisatie? Twee, van 
hen sloten zich bij de staking aan. De 
rest onderkruipt! Zij onderkruipen, want 
zij nemen liet werk der nageljongens over. 
En daarbij spreken zij, de leden der 
vakver. over dit stuk strijd, op een wijze, 
een arbeider on waardig. Zij beweren, 
om zelf vrij uit te gaan, dat: „do jongens 
wilden schaatsen rijden.”

De stakers hebben nu te toonen, dat 
zij ook werkelijk deze zaak ernstig wil
len aanpakken.

En daarvoor is maar één weg. Tot de 
andere nageljongens, die zij bereiken 
kunnen, gaan.

Wij zeggen: als ge vastberaden zijt, 
en vertrouwen in u /elf lieht, berust er 
dan niet alleen bij, dat gij ’t werk hebt 
neergegooid. Maar brengt leven in de 
brouwerij in dit geval, in de Aletajl- 
wereld.

Maakt van u zaak er een van uw 
klasse. Maakt van uw strijd een klassen
strijd.

De grondslag is er. Gij zelf hebt buiten 
leiders van vakver. of anderszins om, 
gehandeld.

Handelt nu ook goed en flink. Tracht 
nu ook, buiten de officieele leiders om. 
uw makkers voor uw zaak, die ook de 
hunne is, te interesseeren.

Ge moet en kunt echter meer doen.
Ge moet de lessen uit deze, uw staking 

trekken.
In de eerste plaats, leert uit het feit 

d.it gij moet staken tegen loonsvermin
dering, leert daaruit dat de arbeiders
klasse, achteruit, ih plaats van vooruit 
gaat.

Uit het feit dat de volwassenen, uw 
werk overnemen, leert daaruit dat de 
vakvereenigingen, de arbeiders solidari
teit- en strijdloos maakt.

Leert uit beiden, dat de arbeiders- 
klassn een andere, een nieuwe strijd 
moet gaan voeren, wil zij niet ten gronde 
gaap.

Niet meer om verbeteringen, maar een 
strijd om de macht, die nieuwe organi
saties eischt, nieuwe organisaties, die het 
solidariteitsgevoel en het ze’fbewustzijn 
aankweeken en de strijdlust bevorderen.

(Leest daarover de brochures, uitge
geven door de K. A. P.).

In één woord : wordt klatse-bewu&te 
proletariërs.

Kommunistische Arbeiders 
Jeugd, Duitschland.

De K . A . J . D .  die bij de Maart-op- 
»tanden van verleden jaar, in de voorste 
gelederen stond, zoodat de bourgeois- 
pers in ons land schreef over: „de 
relletjes van opgeschoten kwajongens” , 
hield onlangs te Berlijn haar 2e Congres.

Op de belangrijkste besprekingen en 
besluiten komen we de volgende keer 
terug.

Het schijnt dat buitea de K. A. J. D. 
(gegevens over aantal leden en afd. zijn 
we te wachten) er alleen in Holland 
een K. A .J. groepje is. Althans, alleen 
van de A ’damsche K. A. J. groep, ont
ving het Congres een begroetingsschrij- 
ven, wat geplaatst is in het landelijk 
orgaan de „Rothe Jugend” . (Er verschijnt 
ook nog ’n blad van de K. A. J. D. voor 
het industriegebied Rijnland-Westfalen: 
„Der Junge Sturmer” ).

M  P r l a r l a a l ï t M / v o * - «M  i v v i v u v v , n i i ^ t l l .

Van de Adm inistratie.
Geeft U op als abonné bij de Adm. 

van „De Baanbreker” , Vrolikstraat 2713, 
Amsterdam.

Stuurt tevens postwissel, waardoor 
inningskosten voorkomen werden.

Bestelt eolportogenummers bij de Ad
ministratie.

Van de K , A, J. groep.
Alles wat voor de groep bestemd is, 

zende mei.: Secr. K. A. J. grotp, Vrolik
straat 229-’, Amsterdam.

Voorloopig zal dit blad ééns per 2 
maanden verschijnen, daar de groep haar 
oigaan, ook finantieel, zoo veel moge* 
lijk, zelf wil dragen.

Verschenen:
De Organisatie voor den 

Klassenstrijd van het 
Proletariaat
door H. GORTER.

Uitgave van de K. A. P.
Prijs 12* cent. -  per Post 15 cent. 

Bestellen bij:
P. Coerman, Jozef Israellaan 16, Biissum.

W ij kunnen cr voor de Jongeren, die 
kennis van de K.A. ideeën willen nemen, 
niet genoeg op aandringen, deze uiterst 
belangrijke brochure te lezen.
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Orgaan van de Kommunistische Arbeiders jeugdgroep (K.

F  O

k I —f Ä X
ä .J.} A ’dam

R ed actie-  cn A d m in is tra t ie - ad re s  :- 
V R O L IK S T R A A T  271 \  - A M S T E R D A M

•

D it b iad  kan v o o r lo o p ig  s le ch ts  ééns 
p er 2 m aanden  ve rsch ijn e n , d a a r  het 
f in a n t ië e l a lle e n  d o o r de jo n g e  p ro le ta 
r ië rs  van  de K .A .J.- g ro e p  g ed rag en  w o rd t.

A b o n n e m e n t bij v o o ru itb e ta lin g  ƒ  0.70 
p er ja a r  franco . 

P ro p ag an d a- n u n in ic rs  6 cent.

Aan de Jonge Arbeiders(sters) in Nederland.
Jeugdmakkers,

Een moeilijke tijd wacht ons.
Door het teruggaan van de revolutie in Rusland tot het kapitalisme, door het 

neerslaan der Duitsche Revolutie, hsbben de arbeiders het geloof in den strijd voor 
de veiovenng der macht, en de vestiging der proletarische dictatuur, verloren.

De leiders van de 3e Internationale vormen als zaakwaarnemers van kapitalis
tisch Rusland, een eenheidsfront met dc moordenaars van onze beste en dapperste 
kameraden.

De bourgeoisie heeft daardoor weder de hoop opgevat, zich van de door haat 
zelf aan haar verouderd productie-systeem toegebrachte slagen, te herstellen. Zij kan 
zich alleen nog handhaven door een nog grootere uitbuiting, een nog grootere verel- 
lendiging van het proletariaat. Om dit te bewerkstelligen belegt het Internationale 
Kapitaal de conferentie in Genua.

Ook de Internationale der jonge arbeiders, de Komm. Jeugd Int., heeft de revo
lutie den rug toegekeerd en zich aan ’t kapitalisme onderworpen.

Slechts kleine, zeer kleine groepen van jonge en oudere arbeiders slaan alléén 
tegenover de geheele bourgeoisie en haar hulp de geheele arbeidersbeweging.

Om sterker te staan hebben zij tegenover dit eenheidudoodjront, ten strijd front 
gevormd :

De Kommunistische Arbeiders Internationale.
Jonge kameraden !
Het is onze taak, met onze frissche kracht, onze groote geestdrift en idealisme 

onze plaats in de le gelederen in te nemen.
Maak U eindelijk los van de oude leidersorganisaties, wordt zelfbewust, 

denkt zelf, handelt zelf.
Steunt het werk der Komm. Arb. Partij. Richt waar dit mogelijk is K. A. |. 

groepen op.
Sluit U aaneen als Nederlandsche Kommunistische Arbeiders Jeugd Organisatie.
iic.jn daaiüuoi' mede te maken de Kommunistische Arbeiders Internationale als 

de stuwkracht der W ere ld revo lu tie .

Het Congres van de K.A.J.O.
Deze maand vond te Berlijn, etn 

congres plaats voor districtsafgevaar- 
digden van de Kommunistische Arbei
ders Jeugd van Duitschland.

Het is onze taak steeds critlsch, het 
werk, ook van onze makkers, te bekijken 
en eerlijk te zeggen, wat is.

Indien we dit doen, dan valt ons op, 
dat de leden der K. A. Jod. (zooals ze 
in Duitschland genoemd wordt), veel min
der zelfstandig in hun meeningen zijn, 
dan wij hier in Holland wel meenden. 
Veel te veel wordt op theoretisch gebied 
de hulp van da volwassenen uit de 
K.A.P. gebruikt, veel te weinig komen 
de jongeren zelf naar voren.

Dit komt echter voort uit de ver

houding met de Partij, die een geheel 
andere is, dan wij hem totnogtoe kenden.

Zijn in vele landen de komm, partijen 
uit de jeugdbeweging voortgekomen, de 
K.A.Jod. is geboren nadat de K .A .P . 
dG noodzakelijkheid begreep, de jongeren 
voor zich te moeten winnen.

De jongere partijgenooten togen toen 
aan het werk. En zoo ontstond een jeugd
beweging volkomen ingesteld op het 
bestaan en de taktiek van de K. A, P.

(In tegenstelling met de A ’damsche 
K. A. J. groep, die a!s zelfstandige groep 
met de K. A. beginselen als grondslag, 
reeds bestond voor het ontstaan der 
K. A. P. N.)

Geen zelfstandige dus. Het kan daar
door niet anderß, dan dat de theoretici 
van de K. A. P. D. een naar ons inziens te

groote invloed op de K.A.Jod. nebben.
Heeft echter nu, dit congres geen po

litieke beteekenis gehad? Heeft zij geen 
positieve arbeid in onzen zin verricht ?

Om deze vraag te beantwoorden is 
het noodig te weten wat wij onder posi
tieve arbeid verslaan.

/.etteii w i j  uit dus eersi uiteen.
Ons inziens kan op dit moment, nu 

de inassa van het jeugaproietariaat, nog 
altijd slechts het wóórd „Kommunisme^ 
en „Revolutie”  kent onder dezen arbeid, 
niets anders verstaan worden, dan te 
pogen deze woorden inhoud tö geven, 
ze tot een levend begrip te maken.

Op dit moment kan de taak van do 
Komm u nis tische Arbeiders Jeugd (even
als die van de partij) geen andere zijn 
dan een propagandistische.

Direct revolutionair optreden, zooals 
openbare gebouwen bezetten, opstanden 
organischen, moet met de weinig revo
lutionaire geest der arbeiders, noodeloos 
bloedvergieten, noodeloos onschadelijk 
maken van kommunistische arbeiders, te 
weeg brengen. *)

De arbeidersjeugd aanvoeren in den 
strijd om kleine verbeteringen, zooals de 
Jeugdorganisaties van de 3e Internatio
nale dit willen, maakt de jongeren nog 
meer benepen, nog minder zelfbewusi, 
nog meer afkeerig van liet kommunisme, 
dan ze thar.g reeds zijn.

Propaganda voor Komm. Arb. taktiek 
beteekent in tegenstelling daarmede, de 
proletarische jeugd van hun kluisters, het 
geloof in z.g. verbeteringen, dat is het 
geloof in de vakvereenigingen en de 
leiders in ’t parlement, te bevrijden.

Dit is positieve arbeid in onzen zin !
En dezen arbeid heeft het congres van 

de K.A.Jod., uitstekend verricht.
* *■ii

Beginnen wij met het agendapunt: „de 
toestand in de Komm. Arb. beweging 
van Duitschland” .

W ij kunnen met onze beperkt« ruimte 
natuurlijk slechts een korte en daardoor 
niet woordelijke samenvatting van deze. 
zeer levendige discussie geven.

Hier volgt ze:
„Da Duitsche Revolutie, maatstaf van

*) Men moet deze taak natuurlijk weer 
niet te eng opvatten, en meenen dat nu bui
ten de propaganda niets gedaan mag worden» 
Begint het proletariaat zelf met daden, dan 
zijn wij natuurlijk in de voorste rijen. Al het 
werk moet echter op propaganda berusten.


