leiarische Moraal“ , maar ze schryven dat het een
goede brochure is.
C. is Anarchist maar hy juicht de actie van
de Kapitalistische Staat, voor den Zomerfyd, toe.
C. is voor ge weldadige verdediging der bedryven, maar onderschryft ook de beginselver
klaring van het I. A. M. V. dat voor de vakveree
nigingen is en een anti-geweldstandpunt inneemt.
Wat de sabotage van stakingen betreft die in
genoemde „goede“ brochure wordt aanbev. len,
daarover lezen wy op bldz. 8: „W y mogen aan
geen enkele actie deelnemen die in welke vorm
ook, kleine of groote voordeelen biedt, al gaat
die dan ook in naam van een, het gezamenlyke
proletariaat omvattende nationale of Internationale
loonstaking“ .
C. vraagt wat er nu nog over bleft. W y ant
woorden: te constateeren dat Constandse evenals
de oude leiders een doortrapte Opportunist is.
Men kent liet spreekwoord: Zooals de Wind waait,
waail z n jasje. Daaraan kan voor Constandse
nog bygevoegd worden: Ter wille van de smeer
likt de kat de kandeleer.
We hebben je dóór, mannet je, en we roepen
het klasse-bewuste deel van het proletariaat op,
om or.s te steunen ook zulke individuen, die met
god en den duivel gaan, te probeeren den pas
af te snyden.

Ter Informatie van Parlypoolen
en Geestyerivanten,
Schryver dezes, cecr. van afd! A ’dam der K.
A. P. N.en lid van de jeugdgroep, heeft als afge
vaardigde van de K .A .J. op een congres te Berlyn,
alldaar bygewoond*
Een gecombineerde ziltig van de Party-Union
Berlynsche richting. Een gecombineerde zitting
van de Party-Union Essener richting. Een H. B.
verg. der Party Berlyner richting. Een H. B.
verg. K. A. J. D. Hy heeft o. a. een onderhoud
gehad: met 3 leden van het exec. comité der
K. A f f. te wetenb de kameraden: K. Sehr., K. Fr.,
en D. en met de „Essener" O. W.
Op dc vergaderingen bleek van een princi
pieel verschil niemendal.
Integendeel, beide
richtingen behandelden toevallig (?) dezelfde zaak,
n. 1. de crisis in Duitschland, met dezelfde ar
gumenten.
Mede op verzoek der mededeelers om dit de
kameraden in Holland te vertellen, het volgende
ter informatie:
Inzake de Taktiek voor Duitschland hebben
beide richtingen dezelfde meeningen. „De Ber
lynsche organisatie der Berlynsche richting is op
den goeden weg. Van reformisme is niets meer
te bekennen. Hun krant bevat uitstekende artikelen.“
(K. Sehr.)
Inzake de Wedervereeniging staan vele kame
raden niet alleen og het Standpunkt dat deze
noodzakelyk is, maar ook dat er voor gewerkt
moet worden. „Niet het oplossen vaan de eene
organisilie in de andere moet vooropgesteld worden,
maar de samensmelting der twee organities.“
W* en K. Sehr.) Ook de K. A. J. D. staal op
dit standpunt, standpunt welk de K. A. J. groep
steeds gepropageerd heeft.
§) Dit stuk was bestemd voor de K* mm.
Arbeider. W y plaatsen het hier (daar de K. A.
nog steeds niet verschynt) eenigsinds bekort.
De Redactie.

e Jaargang
Wat de taktied voor Nederland betreft, zyn
allen het erover eens dat het idioot was in dit
land de geschillen over de dragen. Allen keuren
een splitsing ten scherpste at en onderschryven
het standpunt ontwikkelt in Baanbreker No. 1 »
wal de taktiek betreft. B v een discussie daarover
deelde een lid van de ex. K. A. I. (kam. K. Fr.)
mede, dal ook in Rusland door de K. A. P.ers,
gansch anders dan in Duitschland dient te worden
opgetreden. Daar is zelfs een groep die op het
standpunt staal der K. A. I. nog in de Russische C. P.
De manier waarop de P. A. J. groep in
Nederland werkt wordt als de juiste erkent. Een
geregelde correspondentie zal dan ook voorlaan
tusschen K. Fr. en de K.A.J. plaats vinden.
Kameraad K. Fr. vroeg nog speciaal daarop
Wyzen dat de functionnarissen der K. A. P. N. in
t geheel geen informaties geven, en de verkoop
van Brochures en kranten van de K.A. P.D . niet
ter hand genomen wordt.
Schryver dezes deelde mede dat het nieuwe
P. B. der K. A. P. N. bezig is aan de opstelling
van een sluk vor de K. A. 1.
Amsterdam, 15. Aug. ’23.

Armenzorg.
«nnenzerg is toch maar een zegen in
de maalschappy. Weet je wat ik alleen niet kan
uitstaan — dat je dan ook niet uil je sloppen
of holen mag kruipen.
’t ls erg sentimenteel wat ik nou schryf,
Maar, jongens, juist je soms wser zoo’n klap
die je oogen openspert. —
Ze zaten naast mekaar in een stranstoel, hand
in hand. En aaarJoor vielen ze op. Want, niet
waar. W y menschen zitten niet in’t openbaar
handje in handje; zitten jou vader en moeder
soms zoo?
Alleen als ze 40 Jaar getrouwd zyn, of 2Uo.
Nu dit waren heel ouwe Proletariers. En omdat
ze zoo „raar“ deeen, hand in hand zaten, vielen
ze op.
Ze waren zeker wel samen in een heei ge
lukkige bui; daarom deden ze zoo overdreven.
Wal wout ongeluk? Een amblenaar van ’t
armbestuur zag ze; hy kende ze, want ze trokken
van de steun. En die redeneerde: van je steun
naar Zantvoort dat kan niet. En kunnen je
kinderen je naar Zantvoort laten gaan, dan
kunnen ze je ook wel onderhouden. En boven
dien: in badstoelen zitten.
Proleten die aan’t
strand zyn, hooren met hun longement in ’t
zand, tegen de duinen le liggen.
Zoodat hy hun noteerde voor een nieuw
onderzoek en hun „steun“ gevaar loopt.
Ze hadden m wel gezien, maar ’m natuurlyk
niet gezien. -Toen ie later terugkwam waren ze
u e£* gevlucht als opgeschrikte arme, ouwe
dieft jes.
V\as hun heele dag verknoeid. Ik weet het
niet. Misschien hadden ze niet eens steun noodig.
AAisschien ook wel.
Maar zie je ik kann, zoo’n stelsel niet vardragen, waarin een arme, ouwe slokker, die nog
gesteund moet worden na een leven van hard
werken, dat zoo jemand niet eens het ongestoord
pleziert je van een dagje naar buiten gegund
kan w orden;'dat je dan asceet (onthouder van
alle „wereidsche genietingen“ moet zyn tegen
wil en dank.
Sentimenteel he?

Eenheid in D uifsclH ?
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We ontvingen 20 Aug. een brief van Kampr»»H
O. W. waaruit wy het volgende, het belangrykste,
voor onze lezers aanhalen:
„Tydens de laatste gebeurtenisen hier, is
er tusschen de Berlynsche en Essensche richting
in Berlin-Pankow, een zoowel practische als
politieke eenheid tot stand gekommen, die haar
uitdrukking vond m gemeenschappelyke propa
ganda, gemeenschappelyke besprekingen en ge
meenschappelyke leiding.
Waarschynlyk is dit
op meer plaatsen geschied.
Het H. B. der „BerJyners" (en waarschynlyk
ook der „Esseners“ ) is het daarmee niet eens,
nïaar de „Berlyners“ (hel H. B. der K. A. J. D. o. a.)
verzetten zich tegen dit bekrompen partyegoisme
en zyn met ons lot aan het einde der Algemeene
staking te samengebleven.
Binnen eenige dagen vindt een vergadering
plaats waar wy zullen beslissen of we verder
tësamen zullen werken.
Naar myn verwachtingen zal dit wel ge
schieden en zal dan van de K. A. P. D. van
beide richtingen-zoowel van de buitenlandsche
kameradengeeischt worden ons voorbeeld te
volgen.
De ledenvergadering van de Essenerrichting
Hit» - In n ! « : » ! _ i _ i _
. . . . .
«.uojuoi pi&tus vunu, neen niets
tegen de practische eenheid zooals zy op Pankow
was, ingébracht.
tf* R p r l v n

De groep Spandau (eertyds de meest fanatieke
tegenstandster der eenheid) zelfs liel verklaren
dat gebleken is dat een gesloten optreden van
de beide K. A. P. en noodzakelyk is."
De brief eindigt met een oproeb aan ons om
direct aan ’1werk te gaan om geld te verzamelen
dat gedruikt zal worden om de eenheidspogingen
op groote schaal door le zetten.
Hit spreekt vanzelf dat we dit volgaarne doen
en wekken K. A. P. ers en geestverwanten dan
ook op d i r e c 1 geld voor dil doel te sturen aan
de Administratie van onze krant: Vrolikstr. 229.
A. Verduin.

Die Mler-Dnnnsiiinii in Russland.
door A. K o llo n ta i.
Bovenstaande brochure bevat een zeer scherpe
kritiek op de „Sovjetregeering“ . Het geschrift
is daarom zoo belangryk, daar hier een kommu
nistische arbeiderskritiek geleverd word, niet door
een K. A .P . er of K . A . J . er, maar door een lid
van de Russische C. P. zelf, neen meer nog:
Kollontai is thans gezant van de „Sowjetregeering“
!e Zweden.
Het boekje is wel in t Duitsch geschreven,
maar is gemakkelyk te lezen, daar hel in latynsche
letters is gedrukt.
W y voegen er nog aan toe dal het in Rus
land zelf verboden is.
In Holland te verkrygen a f. 0.25 by de Komm.
Arb. Buekhandel; B. Verduin, Vrolikstr. 271, A ’dam.
De K. A. Boekhandel levert ook nog de 55
bekende teekeningen van George Groß: „Das
Gesicht der Herschende Klassen“ , voor f. 0,45.
Abonnees die de 2e Jrg. niet betaald hebben,
kunnen wy de volgende krant niet leveren.
• De Adm.
Steunt het eeriigste kommunistische Blad,
wat in Nederland verschynt. Stuurt ons Geld.
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Oe Nederlandsche Regeering, de Arbeiders-Beweging en de Taak der Jongeren.
Hoera, Hoera, ue vlootwet is verworpen. De
emocratie heeft overwonnen. De verslechteringen
in de arbeidsvoorwaarden, ze komen thans niet.
et petitionnement heeft het uitgemaakt!
Leve de Sociaal-democratie. Leve Troelstra.---Zoo was de stemming van een groot deel van
et Nederl. proletariaat. Zoo dachten ook de jongeren,
n ook de jongeren vierden mee het feest van de
emocratie.
Maar spoedig was de feestroes verdwenen. En
zagen: de verslechteringen TOCH komen. De
ïuzeuitsluiting in de Textiel-Industrie, het ontslag
an de A ’damsche gemeente-werklieden, de loonen
aar beneden in vele bedryven, en de werktyd verngd.
De werkloosheid met den dag grooter
Drdend. Sociale wetten, dikwyls na zoo veel harde
rvd verkregen, met voeten getreden. Was het dan
:h geen overwinning der Democrztie?
Neen, jonge proletaren, het was geen overnning. Noch van de democratie, noch van de
rbeiderklasse, De vlnntwet. zy is verworpen omdat
\ niet in ’t belang is, op ’t moment van de geamenlyke Bourgeoisie.
Indien de heerschende
lasse het noodig geoordeeld had dan was zy er
ekomen. Zooals ook thans de verslechteringen
omen, trots de verwerping van de t^et in het par
ament.
\
Zy moeten komen want ook op Nederland heeft
: Wereldkrisis, haar stempel gedrukt. Reeds wordt
Gulden gesteund door de Ned. Bank.
Reeds
tten vele Ned. Kapitalistenhunguldens om in vaste
-ederen.
Door schrik bevangen ziet de Nederlandsche
it.iat de gulden naar beneden gaan, met het gevolg
an het bankroet der Ned. Staat.
En hy probeert daaraan te ontkomen door het
evenspeil van het proletariaat omlaag te drukken,
y moet zoo handelen, hy kan niet anders.
Elke regeering, of zy zich linksch of rechts
ïoemt, zal zoo moeten handelen.
Hebben wy niet reeds het voorbeeld in de
damsche Gemeenteregeering? Is het daar niet van
e Soc. dem. Wibaut dat je vader z’n „dwangbevel“
huis krygt? Is het niet mede Wibaut die de
A damsche gemeente-werklieden de straat op moet
^>oien? En zyn het niet de Soc. democraten geweest
ie medegewerkt hebben de werktyd van de werk
lieden met drie uur te verlengen, op grond dat „de
gemeente-financien het noodzaateten?“
Geen linksche regeering, noch een z. g. „Ar)eiders regeering“ , is in Staat de verelendiging van
iet proletariaat tegen te houden, laat staan ver>eteringen in te voeren.
Nu reeds, voordat ze in de regeering zitten, er
kennen de Soc. dem. dit openlyk. Ze moeten dit

erkennen wil de Bourgeoisie het toeslaan dat zy in
de regeering komen.
Zy verklaren zeker geld voor leger en vloot
aan te wenden, immers de nationale staat moet toch
verdedigd worden, door de Ned. regeering. Reeds
nu verklaren zy het peil van het proletariaat omlaag
te zullen drukken; immers de gulden moet veilig
gehouden worden.
Weet je dat niet, heb je het niet in’t Volk of
de Tribune, t’ Jonge Volk, of Jonge Communist ge
lezen? „Het Volk“ heeft het te kennen gegeven, de
andere hebben het verzwegen, maar lees het na in
„D e Fabrieksarbeider“ van 3 Nov. Daar staat in het
Artikel „De Vlootwet verworpen“ :
„De Soc. dem. zyn bereid mede de regeeringsverantwoordelykheid te aanvaarden. Inmiddels zal
elke repe»-rimr
f r nn
met
*V>n^r
Soc. dem. moeten bezuinigen. Met de Soc. dem.
zouden onze werkloozen nir.t ONNOODIG naar ar
menzorg worden verwezen. Dan zou allereerst be
zuinigd worden op het militarisme, Z O O V ER A L S
M O G ELY’K IS. De gulden dient veilig gehouden,
dus zonder bezuiniging kan’geen enkele regeering.“
(Onderstreeping van ons.)
Kameraden, je kent thans je toekomstig lot, als
het afhing van de Soc. dem. Je diensten openlyker
aanbieden aan onze klasse-vyanden kan al niet. En
hoe meer de krisis voort scfirydt, des te feller zal
de Soc. dem. regeering voor het behoud van de
nationale Industrie, door middel van het militarisme,
tegen het proletariaat moeten op treden. Evenals
de „Arbeidersregeering“ .
Niet langer mag gedu'd worden dat meneer
Vorrink en meneer Schumacher de schynheilige
spelen anti-militarist te zyn >en tegelykertyd de A.
J.-C. ers, zonder dat deze het‘zich bewust zyn ge
bruiken voor het militarisme van de S.D.A.P.
Niet langer mag toegestaan worden, dat de
leiders van de Zaaier zich Kommunist noemen, en
ondertusschen de Zaaierleden verkoopen aan de
Soc. dem. ieugd-misleiders.,1en instemmen met de
actie der S.D.A.P.
De syndicalistische jeugdleiders, de Rosseau’s
dc Siebelinks, zy moeten bef 'reden worden, want zy
scharen zich altyd achter de Ned. regeering.
Zy, deze leiders ze hebben jullie jongeren ge
bruikt, met hun „actie tegen de vlootwet“ om te
probeeren een „Arbeidersregeering'* te vormen.
Zul je je thans nog langer laten gebruiken als
een kudde onredelyke dieren f Zul je je leiders achter
na blyven loopen, tot onze tc ^stand zoo is geworden,
als die van het Duitsche proletariaat? Tot hetsterftecyfer vier maal vergroot is? Tot de kinderen, de
scholen niet meer kunnen bezoeken, door de onder
voeding? Tot duizenden lyden aan tuberculose?

Zul je rustig de Ned. regeering haar geweren
en kanonnen klaar laten maken om de proletariërs
die in opstand komen tegen haar, te laten neer
schieten ?
Zyn jullie nu reeds vergeten dat het de Soc. dem,
Noske was, die honderden jongeren, die ongewapend
demonstreerden, voor zyn oogen liet neerknallen,
alsof het pypen waren van de kermistent? Weten
jullie niet dat deze prolctenslachter, tesamen met z’n
lieve vriend Ebert nog een zeer vonnam e rol
speien in de boe. dem. beweging?
Moeten ook eerst hier proletariërs jongeren
vallen mede door de hand van de Soc. dem. voor dat je
de taak der jongeren begrypt ? Is deze taak ooit
anders geweest dan te stryden, met je geheele energie,
met je leven, voor de opheffing van het privaatbezit?
Weg dan met elke Regeering van het Kapitaal.
Weg met rechtsche, met linksche, met „Arbeiders“
Re^eerinpen
Op dan voor de alleenheerchappy van de A r
beiders, om te komen naar een nieuwe, gezonde
maatschappy, de Kommunistische, zooals zy er nog
nergens is, maar zooals zy er overal komt, als wy
er voor Jstryden willen.
Ontwaakt thans jongeren! Nog is het niet te
jaat, om een einde te maken aan net bedrog van je
leiders. Zoolang je ze nog volgt ben je mede
schuldig aan hun daden.
Te wapen dan makkers!
Schaar fe aan den kant van de opstandelingen
die volkomen met elke regeering van het kapitaal
met het kapitalistisch Systeem willen breken!
Schaar je aan den kant van
De Kommunistische Arbeiders Jongeren.

0PR0EP1
Aan de geestverwanten in Nederland,
Kameraden,
Meer dan tot heden moeten de jongeren in de
Komm. Arb. beweging, betrokken worden.
Tot dit doel moeten eindelyk ook in andere
plaatsen dan A ’dam K.A.J. groepen gevormd worden.
E r moet gewerkt worden aan een landelyke K .A .J.
beweging. Niet om de beweging zelf, maar omdat
het noodzakelyk is voor het Kommunisme. Overal
in de lande moeten de laatste steunpilaren van het
Kapitaal: de vakvereenigingen en de parlementaire
partyen, bestreden worden, moet de revolutionnaire
eenheidsorganisatie: de Algemeene Arbeidersbond, ge
propageerd worden; moet onze leus: dictatuur van
de proletarische klasse, weerklinken, op vergaderingen,
straten, marktpleinen en vooral in de bedryven.
Vooruit, kameraden in Enschede, Rotterdam, den
Haag, Utrecht, enz. aan ’t werk. Laat niet langer

alles over aan ’1 kleine groepje in Amsterdam.

Pakt

zelf aan J'e eigen zaak. Rukt je los uit de sleur
van het burgerlyke „leven“ . Begint voorbereidselen
te treffen. Gaat colporteeren met onze krant. Ver
zamelt adressen van geestverwanten, belegd in overleg
met ons een openbare vergadering in je woonplaats.
Vertel ons je meening over het uitschryven van een
landelyke byeenkomst van jongeren die op het
K. A. P. standpunt staan.

En staan de „democraten“ nog wel eens zelfs
maar schynbare verbeteringen voor (zooals b. v de‘
Duitsche Soc.dem. die tegen de uitzonderingsmaat
regelen van Stresemann waren) dan worden zy ged
wongen, om het zaakje aan wat zy zelf noemen
ae reactie, over te laten.

dus van alles zoo een beetje, d. w. z. je krygt
Wat zegt H. P. nu van het slagen van deze pogingen
in Palestina niet zyn, want ook daar is de Wereldsurrogaat-burgerlike opvoeding) waardoor je g
tot bouw van het „Vredeland“ Palestina?
krisis merkbaar.
tyd over houdt om je juist bezig te houden met *
Hy stelt het voor, alsof daar een rustig en vredig
Voor een groot deel is H. P. ’s rede verder ge
zeker in deze tyd dringend noodig is, met de klas
huis kan geschapen worden voor het joodsche volk,
vuld met anti-semiiisme-aankweekende uitingen. Hy
Siryd, niet iiei Kommunisme!
Nogmaals o v e r Anarchism e.
wanneer er maar met „noeste vlyt* gewerkt wordt.
probeert handig te speculeeren op het „joodsch ge
Aan de redactie van „De Baanbreker“ .
•
E ?,n dlng willen wy Sraag erkennen, dat is <Denk aan je 8-urendag, H. P.) Immer meer stroomen
Intusschen hebben de Soc. dem. toch weer vöor
voel“
, want hy zegt: „het Zionisme gaf weder terug
jullie neel mooi dansen kunt. Maar wy vrat
Na een artikelt je vol stommiteiten over „Alarm*
«ie machtigingswet van de nieuwe regeering, gestemd •'
de menschen naar Palestina, zegt hy. Maar is dat
de trotsch op hun jood-zyn“ .
H. P. genoot ook
jullie: heeft dit iets te maken met de klassenstr
is
„De
Baanbreker“ gekommen tot een stukje vol
Komt het proletariaai zelf in beweging, of voert
zoo? W y lezen in de Rotterdamer van 13 Nov. een
Stel je in elk geval met ons in verbinding!
dubbel, zooals hy meedeelde, van de muziek van
met het Socialispie?
leugens over my.
de democratie naar de zin van de heerschende klasse
stukje overgenomen uit „American Israelite" over
En beste! colportagenummers by de Admitrisdien avond, omdat het twee joden waren die muziek
Integendeel,
elk
eerlyk
A
.J.C
.
e
r
zal
moe
Laat de anonyme schryver (die laf genoeg is zyn
niet genoeg verslechteringen in, dan wordt de’
Palestina: „de emigratie (het verlaten van het land)
ratie: Vrolikstr. 229, Amsterdam.
maakten.
erkennen dat, als de jonge proletariërs uit de A. J.
naam
niet te noemen, waar liet een persoonlyke
.democratische regeering weggejaagd, en de directe
van joden uit Palestina, en vooral vau jongelieden
Is
dit
niet
de
juiste
methode
om
liet
anti-semitisme,
zich
niet
eindelyk
gaan
bezig
houden
met
de
stii
‘
Bed,enM dal de K.A.J. <le eenigste jeugdorgani
kwestie geldt) nu zyn beweringen een-, waar maken.
militaire dictatuur gevestigd, (het z. g. Fascisme in
neemt bedenkelyk toe. De middelen van bestaan
dat immer samengaat met anti-kommunisme, voedsel
satie zal zyn die de komende opstanden van het
van de arbeidersklasse, het wel eens zou kunn
Sinds wanneer steun ik finantieel op de
ahe en Spanje b. v. en op ’t oogenblik eigenlyk
ontbreken voor die menschen. Bezuinigingsmaat
te geven?
jeugdproletariaat, op den goeden weg, naar liet groote
S. A. J. O.?
gebeuren, dat zy al dansende de ondergang en
ook m Duitschland )
regelen zyn reeds ingevoerd, hetgeen ontslag en
doe), leiden kan.
We meenen hiermee te kunnen volstaan, Laten
dood te gemoet gaan.
Sinds wanneer en in welke beginselverklaring
En de democratie in dit land ? Zyn we vergeten
loonsvermindering beteekent“ .
wy arbeiders, en vooral de jongeren op onze hoede
Zelfwerkzaamheid van onze'eigen kameraden is
Dan wordt het een dans macabre (doodendan
stelde de I. A. M. V. zich op geweldloos standpunt?
de cinli-revolulie-wet, waarvan elke regeering gebruik
Ziehier hoe H. P. de joodsche arbeiders bedriegt
zyn. Voorlichters als Polak verraden en bedriegen
us in de eerste plaats liet hoogste gebod. Vooruit
W y vragen nu, Klassegenooten: zul je nog lang
Waarom juichen wy een „actie van den Kap.
kan maken, om de jongeren, inplaats van in het
wat betreft hun bestaanszekerheid. Die kan er ook
het proletariaat steeds.
makkers, aan ’t werk, voor een strydvaardige Komm
toe staan dat we geen gelegenheid krygen om
staat voor den zoinertyd“ toe, als wy er ons over
bedje der democratie te laten rusten, in de gevangenis
Arb. Jeugd beweging in Nederland!
spreken over de ernstige zaak die ons bezig hou
verblyden,
dat het stedenproletariaat bereid bleek
e werpen.' Ook de conclusie inzake de democratie
hoe we komen naar de nieuwe maatschappy?
tegen de staatswet van Braat in, den zomertyd te
De K. A. J. groep. Secr.:
van de Heer Schaper, is dus bedrog.
nemen ?
Zal je zelfstandigheid spreken? En zul je o
R eso lu tie inzake de Eenheid.
Tot slot willen wy er nog de aandacht op
Vrolikstr. 271. A ’dam.
helpen veroveren: het vrye woord?
Is het „terwille van de smeer“ indien ik zonder
1. De sociaalpatriotten en opportunisten, vooral
vestigen, dat in de geheele brochure met geen enkel
De redactie van Het Volk was zoo „goed“ uit
eenige vergoeding artikelen schryf 'voor bladen van
Op onze komst kan je rekenen!!
wanneer deze naar de „linker“ richting overhellen,
woord, over de zelfstandigheid.der jeugd gesproken
geest
verwanten?
>ns vorig nummer het stuk „Revolutionnair Parle
zijn een zeer gevaarlijke vijand van de proletarische
mentarisme“ , wat een kritiek op de C. P. inhield
Waar of wanneer heb ik ooit inyn beginsel ver
revolutie.
Het standpunt van de «arbeidersbeweging- is
loochend?
over te nemen. Natuurlyk word onze kritiek op de
2. Een vereeniging of samen werken met deze
ecl.ter dat de jeugd onmondig gehouden moet worden,
S.
0.
A.
P.
aan
de
lezers
onthouden,
maar
we
zyn
Het is de Baanbreker (die erg arm aan geest
Schaper’« brochure met bovenstaande titel is door
corrupte
en contra - revolutionnaire elementen be
om de jrngeren des te beter te kunnen gebruiken.
(iad ook by de „Sosialistise“ arbeiderspartv.
is) zeker niet bekend, dat stryd voor het anti-mili«e A. J. C. in 4e herziende druk uitgegeven. Daar
teekent een ernstige belemmering in de ontwikke
Vandaar dat de A. J. C. en politiek en organiTreurig is intusschen toch dat de S. D. A. P.sche
tarisme en de vrye gedachte tot het anarchisme
W e vinden in „Het Beloofde Land«, maandb
satorisch, volkomen onderworpen is.
deze brochure doorgaat voor een goed, socialistisch
ling der doelbewuste communistische beweging.
.
jeugdboek«* u/illon «.r..
u . . i __________
an
de
A.
J.
C.sche
arbeiders
/onder
protest
aan
bel 1001 en en het dus de taak van den anarchist is
van het Nederlansch Palestina - opbouw - fonds, v
Een scherpe scheiding der kommunisten van j de
Zullen de A. J. C. erg de gevolgen van deze
’ ....
"V Ge uc,«ogryKsie conclusies
deze propaganda te steunen?
waartoe de schryver komt, bespreken.
3ociaal-patriotten is absoluut noodzakelijk.
Sept. ’23, een rede afgedrukt van de arbeidersleic de redactie „tusschen haakjes“ , laat schryven: „De
brochure, de verwarring, door de leugens, die ze
Henri
Polak.
Baanbreker wordt blykbaar tegen valuta-hongerloonen
Al het andere over inyn persoon Iaat ik nu maar
Deze zyn:
3. Het dulden van opportunistische of sociaalbrengt, de tegen-kommunistische geest die ze kweekt
in
Duitschland
gedrukt“
.
rusten,
omdat iemand die niet hysterisch of idioot
patriottische elementen in een communistische partij,
Het is geen rede tot de arbeiders gericht; gea
nu ook voor hun verantwoording nemen?
„De jongeren van nu, vinden het bedje der
is, wel beter weet.
Immers het kan slechts twee oorzaken hebben
socialistische en ook geen z. g. „Neutrale“ .
Ma
democratie voor hen opgemaakt.- (blz. 20)
onder voorwendsel van de eenheid, beteekent benaw
airom
men
iets
dergelyksch
schryft:
of
men
komt
Maar als de redactie haar beweringen niet kan
het is een zoetsappige toespraak tot „de Heeren e
deeling der eenige, de revolutie begunstigende een
»Naar den 8-urendag marcheeren wy ondanks
oo
voor
de
nationale,
kapitalistische
industrie,
en
stelt
handhaven
(en dat kan ze niet) dan is ze nog viezer
— alles.“ (blz. 32)
Dames uit den beteren stand. Wat beoogt H P
heid, die niet alleen in het formeele aanvaarden van
en laffer dan we reeds wisten.
Constandse
Hy roept de Heeren en Dames op, geld byeen zich dus in dienst van het Ned. Industrie-Kapital,
algemeene beginselen, maar in de overeenstemming
„De Wereldoorlog heeft onze zaak met reuzeof
men
wil
een
Kommunistisch
Arbeidersorgaan
rengen, veel kapitaal te verzamelen, om het mogely
betreffende fundamenteele 'ictie bestaat.
schreden vooruitgebracht.“ (blz. 55)
afmaken,
door
te
speculeeren
op
het
weinige
onder
te maken, het joodsche volk byeen te brengen '
O n d e rsch rift van de redactie
Klassegenooten!
Daar de Heer Schaper dus bedoeld dat de
Palestina. Hy zegt nopens het vraagstuk van h scheidingsvermogen van de lezers, wat op het zelfde
Man wat zet je ’n groote bek op. Je spreekt
Reeds meerdere malen hebben de K.A. J ers ge
arbeidersklasse na den oorlog verbeteringen heeft
neerkomt.
Zionisme
geen
autoriteit
te
zyn,
doordat
zyn
geeste
als ’n bourgeois die zich beledigd voelt door een
probeerd, met jullie over het Kommunisme te spreken.
Ciebknccht cn Cuxemburg
bekomen, moeten wy direct al vaststellen dat dn
Want wv vragen:
richting een andere was, dan die verband houdt m
niet zoo is.
Proletarier. Als het om’t schelden ging, Condstandse
X
n ot heden is het de leiders van de A. J . C. steeds
en vele andere kameraden
Worden de „Vorvv5rts“ en de Soc. dem. Jeugdal
hetgeen
het
joodsche
vraagstuk
betreft
D
w
zou het van ons winnen.
gelukt dit te voorkomen, door ons, of heelemaal geen
Ja , wel scheen het in 1918, ook in dit land een
vielen 5 jaar geleden door
lezer (we laten H. P. zei. aan 't woord), dat hy jon organen in Duitschland, misschien gedrukt tegen
Maar de politiek, daarmee vereenzelvigen wy
of slechts eenige minuten gelegenheid tot gedachtenoogenblik alsof er groote verbeteringen kwamen
bet optreden der Soc. democratie.
was, dat hy vervuld was van de idealen der arbeider andere dan Valuta-hongerloonen ? En het materiaal
wisseling te geven.
ons
persoon nog niet mee, zooals Constandse blyk
( o heerschende klasse, beangst voor het overslaan,’
herdenk je ben thans door
beweging, dat hy overtuigd was van de juistheid c nood g voor het drukken van het oude en het jonge
baar, die een kritiek op z’n po’itiek beleid aanziet
r ,evolulionnaire beweging in Rusland, H on garve
met bun beulen samen te heulen ?
den A " n T ' ! dC SCh" ld Va" d i' ° p ,red cn ' e e " oplrede grootschheid van het Socialisme en dat hv leeft Volk, in Duitschland tegen andere loonen vervaar
voor
een persoonlyke? aanval.
en vooral Duitschland, zegde eenige verbeteringen
n,)’an de ‘7,cesf vers,ok,e katholieken?
digd?
En
wat
nog
sterker
spreekt,
ft^bben
de
heeren
in de overtuiging, in de onwankelbare zekerheid, di
Constandse’s individualisme gaat zoo ver dat hy
Aan jullie zelf, aan de leden der A. J. C. die tegen
waaronder de 8-u,cnd«g, toe) maar is er iets van
het
Socialisme de oplossing zou brengen van all volksbedriegers, ooit een opmerkinggemaakt over
persoonlyke
genoegdoening eischt, en dat hy ons
dit
smoren
van
het
vrye
woord,
juist
als
by
de
Zaaier
verwezenlykt ? Niets. Totaal niets. De Heer Schaper
iet feit, dat vele brocures en aanplakbiljetten van
4. Het is noodzakelijk, dat communistische
maatschappelyke
vraagstukken,
ook
van
het
joodscli
met
protesteeren.
(de door de K. A. J. aangewezen redactie-ieden,
geeft dan ook toe, door te zeggen .w y marcheeren
de A. J C , de Nederlandsche A. J. C., in Duitschland
groepen, die zich nog in de oude reformistische of
vraagstuk,
(zooals
Karl
Marx,
voegen
wy
er
aan
to
geen
anynierne schryver dus) uitmaakt voor laf, stom,
Weet jullie dan niet dat jullie leiders bang zvn
er naar toe“ , dat de 8-urendag er niet is. En zal
egen Valuta-hongerloonen zyn gedrukt?
opportunistische partijen bevinden (zelfs wanneer
in
zyn
schitterend
boekje
„Het
Jodenvraagstuk
vies, enz. En dit zonder op de feiten in te gaan,'
zy er komen? Integendeel.
voor onze kritiek? En da, ze ons daarom niet aan
aantoont).
We herrinneren er ook nog aan, dat de
deze laatste de tweede Internationale verlaten hebben)
die wy genoemd hebben om aan te toonen dat C.
woord laten komen? Komt daar je proletarisch
„De wettelyke zekerheid van de 8-urendag zyn
A .J. C.er erg prat op gaat, dat zy kampeermateriaal,
deze, hen compromitteetende verbindingen verbreken
Och
arme
Heer
Polak,
hy
wordt
dus
oud
en
i
en
zyn volgelingen, door het aanpassen van hun
eergevoel,
om
zelfstandig
een
oordeel
over
het
So
wy kwyt. Op de regeering kan niet meer gesteund
e. d. zoo concurreerend leveren kan, omdathet zoo
en zich in de communistische partij vereenigen (of,
afgeleefd,
en
het
wordt
dus
tyd
dat
hy
afgedan
taktiek aan de omstandigheden, waarschynlyk minder
cialisme te willen vellen, niet tegen in opstand’
word*,,«, zoo wordt vastgesteid door „De Strvd“
goeikoop in Duitschland gekocht wordt.,'
wanneer dat noodzakelijk is, een communistische
wordt als arbeidersleider.
bewust, maar toch even als de politiek-parlemenOok hier kunnen we weer een bewys geven
(het orgaan van het N. N. V.) van i Sept. j. 1. Dit
partij stichten).
Onze krant kan maar op een wyze kommu
De Wereldoorlog, zegt H. P. verder, heeft h
tairen, tegen-revolutionnair handelen.
is dus uit onverdachte bron nietwaar?
hoe weinig de opvoeding die jullie leiders je geven
Maar dit is
5. Eenheid hangt af van plaatselijke omstandig
mogelyk gemaakt, dat Palestina het toevluchtsoo, nistisch zyn, dat is naar haar inhoud
niet Socialisme te maken heeft.
W e hebben niet gezegd dat C. z’n beginsel ver
In Duitschland is thans door de pUroorn tesamen
dan ook het belangrykste. En „Het Volk“ en „t’Jonge
heden, zij mag echter niet louter op het formeele
wordt
van
het
joodsche
volk.
doordat
Palestina
ondo
loochend,
maar stelden vast dat hy er g?er. beginsel
Op de eerste wintervergadering te A ’dam op 5
met de vakbonden besloten de 10-urendag in te
Volk“ , wordt dan laten we aannemen tegen Neder
aanvaarden der communistische theorie gebaseerd
op na houdt, en nu eens deze en dan weer eens
.T , f 3' Van het ^"Selsche Imperialisme wer
N ov.j.l. sprak P. Schumacher. Hv weidde uit over
voeren. En dit blyft niet alleen tot Duitschland
landsche (niet-valuta-maar-toch-hongerloonen) ge
zijn, maar op de revolutionaire praktijk, die uit deze
gesteld.
Maar,
zegt
hy,
laten
we
ons
niet
bekommere
een andere richting „steunt“ . Dit noemden wy „de
de prettig doorgebrachte zomer en over de komende
beperkt, want ook in dit land willen de vakbonden
drukt, maar haar inhoud, is tegen-kommunistisch,
fheorie voortvloeit. In het* algemeen zijn de ten
om de bedoelingen van Engeland.
kandeleer likken, terwille van de smeer“ , m. a. w.:
leerlvke winteravonden, waarop dé A. J . C.ers in
en de Soc. democraten: bezuinigen (zie hoofdartikel)
is kapitalistisch.
grondslag liggende overwegingen bij het tot stand
W
y
weten
echter,
dat
het
juist
van
het
grootst
ter wille van de invloed op de arbeiders van ver
schoollokalen, alle mogelyke onderwerpen 'zullen
at wil zeggen verslechteringen voor de arbeiders
Zie je het verschil?
brengen der eenheid:
belang
voor
het
proletariaat
is,
om
te
weten
wat
d
behandelen
schillende
richtingen, draait C. zich ook naar alle
invoeren.
a) de onverzoenlijke klassenstrijd van het pro
bedoelingen van de regeeringen zyn. Dus ook wval
richtingen. De welwillende lezer zal begrepen hebben
Over het Socialisme, over de klassestrvd repte
De Heer Schaper en de A. J.. C. bedriegen du
letariaat — geen compromis met de burgerlijke, de
cngeland met deze zaak voor heeft.
dat wy niet iets anders bedoelden. Echter, om verder
hy geen woord. Zelfs over de vreeselyke 'toestand
e jonge arbeiders met de verbeteringen, w. o de
sociaal-patriottische pariijen, de bij de Tweede Inter
Henri
Polak
verzwygt,
dat
Engeland
het
Zionism
„verkeerd
begrypen“ te voorkomen, verklaren we
8-urendag. *
waarin het proletariaat nationaal en internationaal
nationale aangesloten partijen of met de agenten van
steunt,
omdat
het
van
Palestina
een
kolonie
wi
hier nadrukkelyk dat geen enkele onzer opmerkingen
zich bevindt niets. Niets over het opkomend facisme
We laten hier de Resolutie van de A ’darrsche
»De jongeren komen in het opgemaakte bedje
het kapitalisme in de vakbeweging.
maken;
om
afzetgebied
te
bekomen,
en
voor
z'
op
Constandse’s persoonlyk leven sloeg.
over de nieuwe dreigende menschenslachting.
Conferentie der 3e Intern, (gehouden in Febr. ’20)
der democratie“ . Het is echter niet zacht rusten in
b) massa-actie van het proletariaat als het middel
militaire operaties in het Oosten.
De vragen or.s gesteld kunnen w y als volgt
Ja, wel werd er gesproken over heilig offeren
inzake „Eenheid“ , volgen, om onze lezers te laten
dat opgemaakte bedje, A. J. C. ets. Want het is
tot verovering van de macht en de communistische
Dit
is
de
ware
beteekenis
van
de
.opbouw*
van
beantwoorden:
Maar waar bestond dat. in ? De werkenden moesten
zien, hoe de 3e Intern, haar eigen standpünt van
juist door het vertrouwen van de jongeren in de
party als de bewuste en leidende kracht in de ont
Palestina. Met die opbouw zal het echter zoo’rt
le. De A ’damsche S. A . J . O. welks naam ver
naar
draagkracht,
meer
heilige
offers
brengen
dan
heden contra-revolutionnair, noemt. Men vergete
democratie mogelyk, dat het de Bourgeoisie zoo
wikkeling dezer massa-actie.
vaart
met
loopen,
want
Engeland
geeft
door
de
krisis
anderd is (volgens „Alarm No. 2.) in Anarchister,de werkeloozen voor: eenige zomerclubhuizen
niet, dat de 3e Intern, toen nog wel revolutionnair was.
gemakkelyk val, tesamen met diezelfde denftcralie
c) de dictatuur van het prcletariaat (en conse
niet voldoende kapitaal.
groep „A larm “ , zond volgens het zelfde nummer,
De leiders der A. J. C. houden jullie bezig met
verslechteringen in te voeren.
Een verslag van genoemde conferentie kan men
quente verwerping der burgerlijke demokratie).
H.
P.
er,
de
Zionisten
probeeren
dat
zaakje
voor
f. 20, voor het garantiefonds. Naar onze meening is
alle mogelyke en onmogelyke onderwerpen (je krygt
vinden in „De Tribune“ van 20 Maart 1920, waaruit
d) het radenstelsel als de noodzakelijke vorm
tngeland thans op een andere manier op te lossen.
het „driemanschap“ dat „Alarm “ uitgeeft, mede verwe ook het volgende geknipt hebben.
der proletarische democratie.“
entwoordelyk voor de daden der A ’damsche groep,

Pnlem ieb.

De l/olH-redoclie over l/aluta hongerloon.

Kei m ie Leven in.

Henri Polak is Zinnisl.

S. J. C.ers. U S C H E H DEBAT I

X

X
X
X
X

Eenheldsironrtafdieh: Contimoliifioniiair.

e Jaargang

die een debat met ons weigerde (zie vorige Nummer
onzer krant).
2e. De beginselverklaring van het I. A. M. V.
is nog nooit anders geweest dan doortrokken van
weekelyke anti-geweld sentimentaliteit. Men leze de
„beginselen“ van het I. A. M. V. na, in haar „Anti
militaristisch Jaarboek“ van 1923.
3e. Inzake de zomertyd nam de Alarmredactie,
zooals thans blykt, (het stukje in Alarm le jrg.
No. 11. was niet zoo duidelyk) een volkomen
reformistisch standpunt in. Immers het toejuichen
van „bezuinigingspogingen“ is in de kaart spelen
der Bourgeoisie. Want al mag de zomertyd wel
in’t belang schynen van het proletariaat, in werkelykheid wordt zyn lot er niet beter om, en wat belangryker is, de stryd daarvoor houdt hem juist af van
de stryd tegen dit stelsel.
W y („w y “ zyn de, aan de K. A. J. verantwoording
verschuldigde redactie) sluiten hiermede de polemiek
over deze zaak. Wat niet wil zeggen: de Alarmisten
krygen niet meer het woord, want het aanbod van
een openbaar debat (wat afgeslagen is) handhaaft
de K. A. o.

Korte Opmerkingen en Aanmerkingen
„ D e Jo n g e (m oppen-)Com m unist“ .
De zucht van de Zaaierleiders om Kost wat Kost
de massa te trekken, heeft er reeds toe geleid dat in
hun krant stuiversbladmoppen voorkomen. — Daar
naast wordt dan opgewekt de Russische Revolutie
te herdenken.
Krygen we binnenkort misschien
ook „Communistische“ Lord Lister of Buffalo Bill
verhalen? Het is me ’n raar soort Communisme
tegenwoordig in de Zaaier, h o o r.------Rooyaards en W ib a u t.
Rooyaards kon de Stadsschouwburg huren op
zekere voorwaarden. Dat wou hy niet; daarom nam
hy zyn acteurs aan op een hongerloon, op beestachtige
voorwaarden; toen bood de socialistische wethouder
Wibaut den heer Royaards de Stadsschouwburg aan
op veel gunstiger voorwaarden Daar ging Royaards
op in. Maar de contracten derMooneelspelers blyven
er even beroerd om.
Dat is socialistische gemeentepolitiek,
O ver vakvereenigingen.
In Amerika, met name de Vereenigte Staten
staakten de kolenmynwerkers en kolenarbeiders onder
leiding van de vakvereeniging. W aarvoor?
Ze wilden: le, ’t verplichte lidmaatschap van de
vakvereeniging voor de kolenwerkers. 2 e, dat de
contributie voor de vakvereeniging door de mynonderneming, de maatschappy, van de weekloonen
wordt afgetrokken en aan de vakvereening wordt
uitbetaald.
Heb je daarvan terug? Is dat nou vakvereeniging
en Kapitalist onder een deken of niet? Verbeeld je
dat je baas je zoo-en-zooveel afhoudt van je loon:
voor de vakvereeniging. Dat beteekent: je baas
betaalt je vakvereeniging, of w el: de vakvereeniging
wordt door je baas onderhouden, of wel: ze behoort
aan je baas; om zoo te zeggen als een nevenbedryf;
zooals b. v. een bakker zyn houtskool verkoopt, of
een melkboer fietsen stalt, of een kruier ook uit
porren gaat.
Een fyne vakvereeniging niet?
O, maar hier is ’t niet veel beter. By de werk
loozen uitkeering, b. v. is door 'de regeeringssieun
de vakbeweging aan de regeering gebonden. En
die regeering, zyn jy of ik dat, of is dat ’t groot
kapitalisme? -------

Kommunisliscfie Arbeiders Beweging.
De B o o tw e rk e rssta k in g in Engeland.
E r was in de groote havenplaatsen van Engeland
wekenlang een staking; een staking geheel buiten de
vakvereenigingen om.

I 'a .1»IMO«''il'MiTiH

En in navolging van haar Duitsche eeestver
wanten verzwygt ook de Hoüandsche Essen’er-richting
bovengenoemd standpunt der K. A. P. E.
Waar di
standpunt volgens hun theorie reformistisch moet zyn,
doen zy dit dus om de Engelsche party te sparen.
Dus uit opportunisme. Dat de K. A. P. E. opkwam
voor samenwerking van 2 e, 3 e en 4 e Intern., tegen
de Roerbezetting diende ook naar onze meening be
kritiseert te worden, en ook daarover zegt zy in haar
blad niets.

De heeren leiders van de vakvereenigingen der
betrokken arbeiders, hadden een overeenkomst aan
gegaan met de partoons die inhield, dat, wann eer
de pryzen der levensmiddelen beneden een zekere
prys waren gedaald, de loonen naar dien maatstaf
zouden worden verminderd.
Dit punt der prysdaling was bereikt. De patroons
gingen krachtens de overeenkomst de loonend er
bootwerkers verlagen met 1 Shilling per dag. Met
deze verlaging namen de bootwerkers geen genoegen.
Ze gingen in staking tegen den wil der bestuurden,
en hadden maling aan de overeenkomst van de heeren
Ben Tillet c. s.

Ondertusschen werden w y „nationalisten“ ge
noemd, omdat we alleen maar zeggen, dat de Komm.
Arbeiders in Holland, niet net zoo kunnen optreden
als onze Duitsche kameraden, en zyn wy „reformisten"
omdat we meenen dat stakingen zooals deze b. v. te
Ludwighafen en als bovenvermeld, door ons gesteund
moeten worden.

Het bestuur der vakvereeniging viel de patroons
by; per manifest werden de arbeiders aangespoord
het werk te hervatten.

Deze dubbelslachtige houding heeft weinig te
maken met een Komm. Arbeiders optreden, en moet
bestreden worden.

In Engeland spelen dus de vakvereenigingen
dezelfde rol als in andere landen, n. 1. de rol van
kapitalistische organisaties.
W e lk e houding namen de Kom m unisten
aan in dezen s tr y d ?
Onder Kommunisten verstaan wy hier de K. A. P.
aangesloten by de Komm. Arb. Int.
In het orgaan „Workers Dreadnought“ , werd aan
gespoord de stakers te steunen (In ’t nummer van
14. Ju li’ 23).
De propaganda volgens het inzicht der K. A .P
werd den bootwerkers niet gespaard; de Kranten
verkoop, n. 1. van de „Wprkers Dreadnought“ , ging
zeer goed.
Op deze houding van onze Engelsche kame
raden, aangesloten by de K. A. I., hebben wy geen
aanmerking.
W e hebben ech ter w el reden to t k ritie k
op de K. A. Z.
W y bedoelen op de krant van de richting Essen der
K. A. P. in Duitschland aangesloten by de K. A. I.
In een der nummers (no. 24.) kwam voor een
vertaling uit het Engelsche blad, getiteld: „Aan de
mynwerkers van Groot-Brittanie“ .
Blykbaar is het orgaan van onze Engelsche
Kameraden, belangryk, want bedoelde vertaling
beslaat in de K. A. Z. Essen vele kolommen.
De redactie had echter in hetzelfde nummer,
waaruit zy heeft vertaald, kunnen lezen, dat de
„Workers Dreadnought44 aanspoort tot steun aan
de bootwerkers.
Deze mededeeling onthoudt de K. A. Z. aan
hare lezers.
Is het niet de plicht van de K. A. Z. aan de
partygenooten in Duitschland mede te deelen, hoe
in bepaalde gevallen, de taktiek is van een party,
aangesloten by de K. A. I.?
W y K. A. J . ’ers vragen: heeft een Komm. Arb.
orgaan, het recht tot verzwygen?
*
N a s c h rift.
Ook hier in Holland hebben we een echte
„Essener“ richting.
Zy is uit de party getreden
omdat de party „reformistisch“ werd. Bewezen is
dit niet, en het zou ook niet tonnen, want zy nam
by bewegingen der arbeiders heelemaal geen stand
punt in, iets wat de K. A. J. haar juist verwyt.
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Heel langzaam, maar zeker gaat het vooruit.
De Secretaresse.
De brochure van K o llo n tai „D ie A rbeider
O pposition“ was uitverkocht. Zy is thans echter
weder verkrygbaar.
Bestellen by B. Verduin
Vrolikstr. 271, A ’dam. Kost 25ct. plus porto: 27ct.

Rote Jugend
\ an de Duitsche K . A. J., en ,,P ro le ta rie r“ van de
Kom m . A rb . Internationale. By ons verkrygbaar.
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Hel conflinl in Twente eischt: Algemeene Solldariiells-Slahlng I

De textiel-arbeiders worden moe, zy demoralieren. Dit is een waarheid die door de geheele,
beidersbeweging verzwegen wordt. En voor dit
W e r k t aan de W 'edervereeniging.
rzwygen hebben de verschillende organisaties,
Zooals bekend is, bestaat de Duitsche K. A. P etrooken of niet betroooen by het conflict in Twente
nog steeds uit tweegescheiden groepen: de „Essensche“ ok goede redenen.
en de „ Berlynsche".
Zy weten allen dat deze uitsluiting op een
Ernstige wedervereenigingspogingen worden ederlaag moet uitloopen, als er niet iets anders
thans aangewend. De kameraden die daaraan werken i'beurt dan alleen maar wat geld geven.
hoofdzakelyk K. A. J.D.ers, verdienen onze volle sym
In wezen hebben de patroons reeds overwonnen,
pathie. Zy toonen aan dat er thans van principieele iar de vaobonden bereid bleken een bemiddelingsverschillen geen sprake is. In de belangrykste zaken oorstelte aanvaarden, neeroomend op een loonsvero. a. de Roerbezetting nemen beide groepen hetzelf jring van 5 °/c.
de standpunt in: geen steun noch aan de Duitsche
De vakbonden willen geen stryd. Als wapen in
noch aan de Fransche Bourgeoisie. Organisatorische len klassestryd hebben zy uitgediend. De leiders
eenheid is dus van het grootste gewicht.
rdoezelen dit de arbeiders. Zy doen hun best het
De leiding van beide richtingen echter, verzet
elkaar zakken der bonden tegen te gaan. De
zich tegen de pogingen tot dit doel, en gaat zelfs lanier is, af en toe, als het niet anders kan, te
over tot royement. W y protesteerden reeds daartegen iten staken, en deze staking dan dood te laten
Blyft zy dit bekrompen groeps-egoisme stellen >open. De massa der arbeiders ziet dit niet en
bovende revolutionnaire eenheidder Komm. Arbeiders, 00 is de vakbond weer gered.
dan handelt zy tegen-revolutionnair en dient „ruckOok in de textiel-industrie is het zoo gegaan.
siglos“ (onherrOeppelyk) uitgestooten te worden. We
1922
is
de
loonsverlaging
van
10%
hopen echter dat zy alsnog op de dwalingen haars onder het minste verzet aanvaard. Zoo is het thans
weegs terug komt.
ok gegaan voor het grootste gedeelte der textielHoe dit ook zy: de Komm. Arbeiders moeten in rbeiders. Om hun leden niet te verliezen echter,
’t belang der revolutie de eenheid herstellen.
noesten de leiders toch iets doen. we weten da
e toen 200 man, zegge twee honderd, in staking
Van de K. A. J . Groep.
ieten gaan.
Door werkloosheid van eenige K.A.J. ers staan
de financiën van de groep niet zoo best. Niettemin
is de K.A.J. toch in staat om in ’t vervolg geregeld
openbare wykvergaderingen te houden. Dit door de
offeringsgezindheid der leeden.
De eerste op 11 Dec. is goed geslaagd. Ook
een 10-tal A . J . C.ers waren aanwezig.
Het werk voor de krant zal ook weer beter
worden aangepakt. Vele menschen in A ’dam kunnen
spoedig huisbezoek verwachten.
Van het laatste nummer onzer krant zyn door
de K.A.J. ers ruim 300 verkocht. Ook in Haarlem
wordt thans met onze krant gewerkt.
En met
succes.f

,
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Nu staan daar in Twente 23000 proletariërs,
olslagen hulpeloos, in ellende verkeerend. Waar
oor? Om het prestige der vakvereeniging te her
tellen? Het is waar er is iets bereikt door de leiders,
vant thans heett de muffe vakvereenigingsgeest van
aten we maar niet slryden en de leiders hun gang
aten gaan ook de z. g. ongeorganiseerden volkomen
ersuft. De vakbondsleiders behoeven nu niet meer
it te geven op de „achter-'yke ongeorganiseerden“ .
3ok dezen hebben thans hun vakbond en hun
leiders“ .
Tegelykertyd zien we dat de „moderne" arbeiersbeweging zich steeds meer verantvvoordelyk gaat
'oeler. voor wat zy noemen een goede orde, in de
Staats en stadsbesturen van de kapitalisten en dus
teeds weer meer reactionnair gaat worden. Z-o
stemde de S. D. A. P. in Hengelo tegen een voorstel
om de steun voor de uitgeslotenen te verhoogen
van 3 op 12 Gulden per week. De gemeentefinancien raken anders in de war, zie je.
Alhoewel over dit feit in het orgaan van Wynkoop v. Ravesteyn erg geschreeuwd wordt, (het was
een voorstel van de C. P.) weet de C. P. geen beter
niiddel om de textielarbeiders de „overwinning“ te
z o rg e n , dan ze ook hier het eenheidsfront aan te
Jevelen.

Dit conti a-revoliitioniiaire froni is er ondei tus
schen reeds lang.

De keus moet gemakkelyk zyn.
Op dan klassegenooten, voor de algemeene
solidariteits-stakingü
De jongeren in de eerste gelederen.
We zullen overwinnen!

De syndicalistische leiders „steunen“ thansals Sten
huis hun „eigen“ uitgeslotenen; alleen wil Lansing
ze dan nog ’n beetje laten demonstreeren terwyl de
aangesloten federatie oorspronkelyk de algemeene
1
< 3
staking wilde.
X
Wat het N. A. S, betreft, in „De Arbeid“ van
u
7*ugd, al wie jong is, ai wie nu bet bloed
2. Febr. kon men lezen: „W e zyn het niet eens met
y
in bloemen beeft, wie u it dc aarde opde zelfmoordtaktick der modernen en confessioQ
bloeit
neelen“ . Maar wat het N .A .S . dan wel w il? Men
n
jeugdig, ?ooalsccn bloesem, m et |yn
kan het nalezen in het zelfde nummer.
X
beenen
„W y steunen net als de anderen onze eigen
^
als stengels vol Uracbt.
fonkelende
leden. Zoo geschiedde dat regelmatig in elk conflict,
U
^eugd!
juist als de andere vakbonden deden. Deze hebben
X
boort bet diep in u : ’t So cia lism e komt.
ons dus niets te verwyten“ . Zegt U dat wel mynheer.
jfonge arbeiders en Jonge arbeidsters!
U hebt de zelfmoordtaktiek maar aardig in Uw bond
n
doet uw bart open, stroomc bet diep
toegepast, (l.aater propageerde liet N.A.S.: bedryven
er in,
bezetten. Op zich zelf geeft dit middel niets. Zoo
W laat bet $icb breiden door u tot uw toppen,
moesten b.v. de textielarbeiders te Alexandrie op
U
w ordt Socialisten, sdiaart u tot cen leger,
24 Febr. de bezette bediyven weer ontruimen, daar
^
en grypt bet kapitaal aan en doodt bet.
de regeering er een Dataljon soldaten heenstuurde.)
^
Rcrm an ©orter.
Dat noemt zich „de eenig revolutionnaire vakbond
in Nederland“ .
Wat moet er ten slotte met de textielarbeiders
gebeuren ?
In den steek gelaten als ze zyn door hun klasse
genooten, verraden door de vakbonden, moeten de
Sinds een aantal weeken staat in Engeland een
uitgeslotenen ten slotte een willoos werktuig in
regeering aan het hoofd van het land, gevormd uit
handen der patroons worden.
de leden der tweede Internationale. In het lagerhuis
Hier moet dus de geheele arbeidersklasse op de
(2e karner) heeft de party 192 zetels, de de konserbres staan.
vatieven 257, en de liberalen 156.
Tegenover het remmende eenheidsfront der lei
De regeering, in dus volkomen in de macht,
ders, moeten de arbeiders in zulke gevallen, zclfzelfs van een reformistisch standpunt bezien, van de
actie ontwikkelen.
gewone meerderheid der liberalen en konservatieven.
Geen solidariteit van ’n kwartje, kan hier baten,
De bloedige Times schreef op 8. Januari: „Volgens
maar alleen: practische solidariteit door:
onze meening is de vorming van cen arbeiders
S o lid a rite its*sia !d n g . Eigen corniteesvan actie
regeering de eenige weg uit het parlementaire slop“ .
moeten in de bedryven gekozen worden, die zich
De heer Bald win, de vorige premier, vertegen
niet mogen inlaten met onderhandeiingen en over
woordiger der „zware" industrie, stuurde de politiek
eenkomsten noch met de patroons, noch met de
in binnen- en buitenland volkomen in het riet.
Vakbondsleiders. De comitees hebben middelen aan •Frankryk bleef koppig; de kl ,ve tusschen de politiek
te wenden om de stryd te verbreeden en op hooger
van Engeland en Frankryk ten opzichte van Duitsch
plan te brengen.
land werd wyder. Poincare handhaafde zyn machts
Nieuwe moed, nieuwe kracht en een frissche
positie aan den Ryn, Frankryks bewapening nam
strydgeest zal het proletariaat dan doorstroomen en
steeds toe, een bewapening voornamelyk gericht
het doel van den stryd doen worden.
tegen Engeland. In het binnenland sloeg Baldwin
Volledige verovering van de economische en
den weg in van bescherming (van eigen industrie
politieke macht door de raden van de arbeiders zelf,
tegen buitenlandsche invoer), opende zoo de baan
verdediging van de aan het privaat bezit onttrokken
voor de vuilste demagogie van Lloyd George en
productie-middelen tegen de „democratische" Rv actie!!
Asquith (leiders der „liberalen“ ) en van de arbeidersDe cnderhandelingstaktiek der officieele leiders
party. Zy gebruikten de leuze van vryhandel om
voert naar den ondergang, de revolutionnaire zelf
de regeering Baldwin ten val te brengen. Politiek
werkzaamheid van het proletariaat naar de overgezien pleegde Baldwin dus harrikari, dit is: zelf
winning.
moord.
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Oe Engelsche Arlieidersreoeering.

