
christendom", w aarvan de redactrice Roland Holst eer. 
der draagsters is.

W i j  vonden er eenige artikelen in die onze aan
dacht trokken. In dc eerste plaats een beschouwing 
van Daniel de Lange, vroeger lid van de S .K .S .P .-  
zaliger gedachtenis, die indertijd ook al een „nieuwe 
weg" beweerde aan tc geven, doch v .a u van  de mees
te leiders ti.ans hij het oude moeras, de S .D .A .P . zijn 
terecht gekomen.

Schrijvende rver Godsdienstvrijheid in Rusland zegt 
deze gids van den „nieuwe weg", na vastgesteld tc 
hebben dat Stalin thans tegenover den godsdienst vri) 
wat milder optreedt: „ieder voor wie gewetensvrijheid 
en een zekere eerbiediging dcr persoonlijkheid geen 
holle phrasen zijn, zal zich daarin verheugen".

Natuurlijk weet men dat de godsdienst in Rusland 
niet vervolg werd. doch dat de heerschende richting 
de macht der oude kerk, de eenige tegenover dc tegen
woordige regeering staande georganiseerde macht in 
Rusland, trachtte ean te tasten.

Deze macht der oude kerk is met gebroken. De te 
rugtocht van Stalin  tegenover den clerus bewijst dit.

In de georganiseerde macht cn invloed d;er oude 
kerk kom» de burgerlijke t.ehoud zuchten het conscrva 
tisme der boerenmassa's tot uiting, die het privaatbezit 
met hand cn tand willen verdedigen.

Dc strijd van een proletarisch communistisch Rus
land tegen de kapitalistische oude kerk. tegen den 
orthodoxen clerus, zal fel cn onverbiddelijk moeten zijn.

Z ij is een der gevaarlijkstc hinderpalen voor het 
proletarische communisme, ccn belemmering voor voor
uitgang cn beschaving. Dat Stalin voor de kerk moest 
rctireeren, bewijst dat dc huidige russische regeering 
gedwongen is om de burgerlijke bocren-ljciangcn te 
maken tot middenpunt en doelwit van haar politiek.

De gid'^n van den „nieuwen weg".jun tien dit echter 
toe als -en „overw inn ing  der gewetensvrijheid“ .

Verder vestigen wij d** aandacht op ;wee artikelen 
van de medewerkers Last en Saks. De errsre komt 
na veel gezwam, (o . 1  over het waarschiinhjk zeVr 4-**. 
langrijke probleem ven de bekende uniform van tle 
A .J.C .,) omtrent de situatie van het kapitalisme tot de 
verbijsterende ontdekking dat „d r crisisperiode voorbij 
is en hef kapitalisme zich met rationalisatie en bruut 
geweld in zijn oude uitbuitcrspositie hersteld h e e f t . . . "

!s het niet alsof dezen gids van den nieu«v- n weg de 
moerasdampen in den kop geslagen zijn. zood.it het 
verduisterde brein cr toe komt in stri|d met a!!c feiten 
tic crisis van het kapitalisme als opgcheven te ve r
klaren ?

Even  erg maakt het dc oude geestige schrijver van 
socialistische opstellen |. Saks. dic indertijd w il een 
van de nuotigste penvoerders van de socialistische be
weging was. Z ijn  mm ol m«*er aan den ouden Sanuiel 
Pickw ick herinnerende geestigheid kan echter n e t h*-r 
feit bcuekkcu dat hij nrob'emcn van onzen tijd 
blijkbaar niet kar. verwerken. Hen verontschuldiging 
die voor den jongen Jef Last met opga.it.

Ook hij maakt een opmerking over de toestand van 
het kapitalisme en komt tot de slot.<om: „H e t ver
oordeeld** ..stelsel" gaat ondcrtusschen voert zich te 
handhaven, zie h te verjongen door middel van  alic 
nieuwe ontdekkingen en uitvindingen eu door steeds 
verfijnder uitbuitingsmanieren".

De nieuwe waarheid dic thans het proletariaat tel
kens weer gezegd moet worden tot z j opjenomen 1.3 

in den geest en in het bloed onz«.r klasse cn daardoor 
tot ccn revolutionaire gecstesmacht w o rd t; het kapita
lisme gaa.* naar den afgrond cn het proletariaat dreigt 
mede er in te storten, spreken deze gidsen van den 
nieuwen weg evenmin uit als die van dc overige otli- 
cieele arbeidersbeweging. Z i| helpen mede het oude 
geloof in de onbeperkte kapitaWsche bloei te verster
ken. Het oude geloof w aarop het moderne kapitalisme 
ui zijn macht heeft gebouwd.

Als dergelijke reformistische beweringen omtrent dt 
situatie van het moderne kapita'ismc ten beste worden 
gegeven, dan kan het ook geen verwondering wekken 
dat dc gid;en van dezen ..nieuwen weg" ook in '  ra 
gen van organisatie cn taktiek niets anders weten tc 
doen dan de arbeiders opnieuw den weg naar het 
moerns op te voeren.

Geen enkele poging wordt ged ian om de werkelijke 
positie van de vakbeweging en de parlenicntabe poli
tieke partij fe omleden cn den arbeiders aan te to >nen 
dat deze organisaties door hunne vo-men, doelstelling 
en takfiek, niet dc motoren der proletarische revolutie 
Zijn of kunnen worden, doch d «t zij de organis itori- 
sche uitdrukk.ng zijn van dc aanpassing en dc onder
werping aan het kapitalisme.

De gidsen van  den ..nieuwen weg" willen immers 
niets anders dan dc vakbeweging en het parlementai- 
risme handhaven. Z ij  hebben zelfs dc olficieclc ar
beidersbeweging verrijkt n-.et een nieuwe parlementaire 
partij de R  S  P . Alsof cr behoefte was aan nog zoo 
een misbaksel.

De Sneevlic‘ s blijven immers propag ir.da maken 
v o o rd e  zoogenaamde ..revolutionaire" vakbeweging, 
ondanks dat zij in alle wezenlijke kwesties, de refor
mistische taktiek overneemt cn vcrded'gt.

De ti|d dat M evr. Roland Halst sprekend van soc. 
d en . en vakbeweging de woo-den sprak : „verg:utzelt 
en verbrijzelt hen ", is lang voorbij. Het is thans bij 
deze beden aanpassing aan  het reformisme wat de 
klok slaat.

Ren voorbeeld van deze aanpissing levert felle 
Boenm a, ook al eer van de gidsen van dezen „n ieu 
wen weg-*. H ij schrijft in No. 4 van dit „onafhanke
lijke orgaau", o,a. „dat de strijd met eigen moeilijk

heden en problemen, cn de stiijd tegen andere arbei- 
ders-orgamsaties een belangnjker plaats in dc socialis
tische b«*'veg;ng zijn gaan innemen, dan dc strijd tegen 
het kapitalisme ".

Boersma voelt dit, zooals ccn inzender mededeelt, 
zoozeer in strijd met zijn „socialistisch i>egrip van so
lidariteit cn kameraadschap dat hij tot eiken prijs 
andere wegen w il gaan bew an d e len ..."

I ’ot dergelijke volkomen aanpassing aan het refor
misme moet inen komen, als men in de „arbeidersbe
weging" meer het 7.w«jartepunt bij de „organisaties" 
dan b:j de klasse legt

Het p ro le ta r is ch e  communisme, kan slechts klasst- 
solidariteit gevoelen tegenover organisaties cn groepen 
die in de revolutionaire eenheid cn zelfstandigheid 
onzer klasse zien de voornaamste voor waarde voor 
de klasse-revolutie cn voor het proletarische maat
schappelijke systeem, het communisme. De reformisten 
beschouwt zij als vij.inden onzer klasse. Solidariteit 
met deze nieuwe onderdrukkers van het proletariaat, 
is solidaritei. met den vija id, is verraad aan dc prole
tarische kiasse, aan de i:lasse revolutie.

Dat onder de gidsen v.m den „nieuwen weg" zich 
zoo openlijk de wensch ba.in breekt om de cri
tiek op het reformisme tc verzachten, bewijst hoezeer 
de eig«-n mentaliteit dezer lieden reeds in ue richting 
van het reformisme ontwikkeld is.

Dc ..strij J  met ciycn problemen cn de strijd tegen 
„andere arbeiders", dat wil zeggen de ins erüjkc strijd 
in het prole ariaat 0 1 1 1  te komeu tot een k ass.'-organi- 
satic cn een takiien tegen het kapitaal die net pioleta- 
naat naar de overwinning op de kapitalistische wcte.d 
voert, deze groote strijd i.-. ooodzakciijk en onafwend
baar.

D c „officieele arbeidersbew eging" is in ai zijn scha- 
keeringen zoo zeer m geschakeld m tiet totale samen- • 

/an ’.c ' rr't ierne im perialisme, dar die dccieu van  
...? proletarische kl..>s<-, die de re vo lu tio n ä re  klasse 
eenheid en zelfstandigheid van  hs-t''pro letariaat tegen 

J i e t  k ap itaa l w illen , tiy--voornaam te taak h< >ben haar 
** ie i- p ro W a r ia a i te .. 1

mogclijk te bestrijden. W 'ij nemen dan 0 0 * het v ro e 
gere w oord  o ve r van  K o land  H o ls t: „V e r jru iz e lt
en verbrijze lt~h tn ".

De „nieuwe weg " cn haar medewerkers van zoo 
verschillend piumuge zeg jen al evenmin als dc andere 
parlemcntairicrs en vak:bcwegingMnen.schen het prole 
tariaat de waarheid ove»- de economische situatie van het 
kapitalisme. Het ondergaande kapitalisme urcigt Int 
leven van het proletariaat te vernietigen! Z ij wijzen 
niet den eemgen nieuwen weg die met naar het oude 
moeras van reformisme cn aaipassing aan het kapita
lisme voert: De vernietiging van parlementarisme en 
vakbeweging, de vortnm j van d c  zdfstandije icvolu 
tione.ire klasse eeul.t.d op den grondslag van nee 
bedrijf.

H aar weg is de oude weg van de leu eraars over 
herstel cn verjongng van het kapitalisme, üe oude 
wvg van het reformisme Het eindpunt dezer kronittl* 
weg is met het kommunisme, doch is het Slinkende 
moeras van het ondergaande kapitalisme.

Rechtsspraak in democratisch 
Nederland.

Ambtenaren van de reclassering hadden omtrent een 
jonge man die wegens een ot ander vergrijp tegen het 
privaatbezit vervolgd werd een rappo-t uit te brengen. 
De hieren deden, waarschijnlijk om uit te laten komen 
hoe diep de |onge man in Kwesue gezonken was. de 
verrassende mededeel mg „h ij houdt er een communis
tische overtuiging op na". W a t  dus blijkbaar volgens 
deze dienaren van onze democratische kiasse-justitie 
een „bezwarende omstandigheid" is.

Ach onze moderne democratische regenten voelen 
toch zooveel voor de „vrijhe id  Hes geestes".

hen bekend Zaansch industrieel cn kapitalist, direc
teur van de fabriek C rok cn Laan had zich te ver- 
antwooiden wegens het feit dat door schromelijke nalatig 
heid zt|ti.TZi)4s een arbeider <n zijn fabriek le-.cnd ver- 
brandde in een kaïp met kokende, bijtende vloeistof.

Deze kapitalistische misdadiger had er met vo o r 
gezorgd dat cr een behov 'a ik e  bzschzrniing aa »ge
bracht was voor zijn arbeiders die over eenige losse 
planken die boven d tU ’ netels me: kokende, bijlende 
vloeistof gelegd waren, moesten balanceeren 0 1 1 1  een 
stoomkraan te bedienen.

De arbeidsinspectie was. o. zogen der democratie, 
in geen uric jaren geweest om iets ?? inspectceren

Dc p-esident van de rechtbank, d:e waarschijnlijk 
nooit boven ketels met bijtende cn kokende vloeistof 
had behoeven ie balanceeren en dic van het moordend 
tempo van dtn arbeid in het moderne gerationaliseerde 
bedrijf blijkbaar niet het minste benul heelt, maakte 
van deze tragedie van den arbeid misbruik o m . . . .  
den dooden arbeider een trap r? geven vanwege zijn 
luiheid, dic volgens deze kapitalistische Salom o een 
algemeene c genscnap der arbeiders is.

In brutaliteit cn onbeschaamde grofhed zijn dc 
vertegenwoordigers van de bourgeoisie verre de meer 
deren van de arbeiders. Z o o  iits leer je niet. Dat moet 
je aangeboren zijn. Dat is eeuwenoude cu ltuu r!

W i j  hoorden met dat een reclasseeringsa.nbtenaar 
als bezwarende omstandigheid medegedeeld h’ d dat 
dc beklaagde „e r een uitgesproken kapitalistische

overtuiging op na houdt". De olïicier van justitie 
eischte in zijn pieidcoi, pardon requisitoir, geen ge
vangenisstraf, doch slechts ccn geldboete van f JOOO- 

D c bourgeoisie kan haar misdaden met geld afkoo- 
pen Normde de groote dichter Heinrich Heine het 
Corpus juris met de bijbel van het egoïsme ?

13e Fransche K .A .P . over de betee
kenis van de proletarische massas 

in de klasse-revolutie.
W i j  publicceren hiermede ccn beschouwing uit „1 

O uvrie r Communiste", het oryuan van onze fransche 
kameraden.

„D e  bolschewistcn van alle schakccring cn nuance 
beschouweu het bestaan van de kommunistische paruj 
als oaontbcerajke, ja belangrijkste voorwaarde voorde 
overwinning van de sociaie-revolutie.

Stalinisten, 1 rocskistcn of aanhangers van Bordiga 
zien ais de oarzaak van liet mislukken van revolutie- 
pogmgen in het een of andere tijdvak het ontbreken 
vau wat zij noemen ten „w erkelijke" kommunistische 
partij, Daarom zouden dan ook deze pogingen in l9 i9
1 1 1  Duitschland ca 1927 m Oostenrijk mislukkingen 
zijn geworden, B.j zulk een opvatting van de dingen 
is liet verklaarbaar, dat men in de dictau'ur van de 
partij, de dictatuur van de klasse gaat zien.

H e i halfslachtige karakter van de russische rcvoiutic 
(geelt den boeren het land; Socialisme in een landycen 
d jod iooptnd  siop zoowel voor het Marxisme als vcor 
;ivc kommunisme, leidde tot deze verwarring. Nog steeds 
bestempelen de l'rotzkisten dc Öonaparusche dictatuu' 
it: Rusland als de „prolet,irische“  cn prest ntceren zij 
zichzelf «ils de eenige verdedigers van de „permanente 
revolutie die zij van den aanvang aan hebben verraden. 
Dat deze partij doc-ine foutief is, bewijzen degebcu:- 
mssen van 19J 3 1 1 1  Duitschland.

De droom van de partij was vervuld, een massa- 
partij van rneer dan een h ilf millioen aanhangers was 
aagwezig, de objectieve verhoudingen werkten boven
dien nog de activiteit in de hand.

M aar de revolutie kwam met.
Z ij  zeiden dan: W i j  hebben cemgc tactische fouten, 

vergissingen gemaakt, een uitvlucht, die al deze orga
nisaties brui ken, als hun ongeschiktheid aan den dag 
treedt. Doch deze tactisclic fouten kunnen herhaald 
worden tot in dc oneindigheid cn de proletarische re
volutie zou aan nooit kunnen komen.

Niet minder ernstig is de historische ervaring voor 
de vakvereemgingea. In geen cnkei geval heboen z i j  

dc revolutionaire opmarsch van het proletariaat bevor
der!. jn yen ; ~nkel g tva l hebben zij bewezen de „leer
school voor he: sociakame“ te zijn. Loriot eu C ic komen 
thans met dezelfde praatjes voor aen dag als de bo l
schewiki, „w ij moeten dc vakvereenigingen eerst beter 
organiseeren .

A l deze elementen houdin slechts rekening met eigen 
ideologie cn actie. Z ij  beschouwen hun opvatting van 
de historische ontwikkeling ais de alleen juiste, als 
absoluut.

D e  Leninisten hebben het vraagstuk van de idco- 
log'e dogmatisch behandeld. V o ljcn s  hen is de ideo
logie het product van de historische ontwikkeling, die 
zich in de hoorden van de latcllcctucele leidtrs tot 
klare begrippen kristalliseert omdat het den proleten 
hiertoe aan geestelijke rijphtid on;b:cckt. Om nun ide
ologisch inzicht onder de massa s te brengen, gebruiken 
zij het middel vau de partij.

A ls gevolg van de ontw.mkelirig dier opvatting ont
stond ccn monopoli • van de leiders op de leveran'ie 
van het ideologische inzicht der arbeidersklasse. Z oo  
wordt dc „socialistische" ideologie van buiten af in de 
arbeidersklasse gebracht, alsof deze onbekwaam zou 
zijn. o in op grond van e ijen  ervaringen cn verhou
dingen een ei jen revolutionaire idecen wereld te ont
wikkelen. U it deze stehingname ontwikkelen zich alle 
gevolgen en handelingen van  partijen en v a k v e re n i
gingen. Het proletariaat is voor hen een doode massa, 
die slecht', door middel |uist vau deze centralistische 
organisaties door de leiders in beweging gebracht 
wordt cn die dan als machine tot verdere ontw ikke
ling van de wereldgeschiedenis aan den gang gezet 
wordt.

M aar het proletariaat is geen docdc massa, doch infc» 
gend-el een levende, in al zijn deelen zelfstandige massa, 
en slechts a!s zoodanig, bezie d door eigen ze.fbtwus'* 
zijn en kUsscbewusrzijn kan de arbeidersklasse, kan de 
sociale revolutie slagen. Aanschrijvingen die ons berei
ken uit bijna alle huroptesche landen tooten het ver* 
heugen ie feit. dat zich overal revolutionaire prolcta* 
riers groepeer en d:e zich van de illusies der vakver* 
cenigings- en parti|-ideologie losgemaakt hebben cn 
die als zelfhewustc arbeiders den strijd opgenomen hebben 
tegen het bederf en de vermaddering van de arb^iders- 
: e.veg«ng in reformisme cn in pseujo-'evolutionaire 
Russoma 1 e. De gedachte van het onvcrvalschte raden* 
systeem ter doorvoering van de sociale revo’utie en 
tcr veitig in^ van de klasse-dictatuur van het proleta
riaat breekt zich overal b ian . Mo^e ook het aantal 
der arbeiders nog niet groot zijn, doch hier slaat de 
polsslag van het leven der klasse, geen belemmerenden 
neerdrukkend aooaraa:. doch de historische ontwikk«* 
ling is onze gangmaker,
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Het Kapitaal vindt geen uitweg.
M et dc stijgende accumulatie van het kapitaal, stijgt 

de accumulatie van de ellende van het proletariaat. 
Hoe karakteristiek en waar en met welk een indrin
gende kracht heeft M arx in deze woorden de to.- 
stand der arbeidersklasse 1 1 1  het oiidcrgangstijdperk 
v an het kapitalisme v oorzien. I loc staan zij ais een 
üterke alp van waarheid tegenover het m.ichtelooze, 
domme en platte gefemel van lefornn.sten cn kapita
listen omtrent toenemende welvaart der ip is - 1 s In 
derdaad stapelt zich dc ellende van dc proletarische 
massa s op. h lke nieuwe crisisgolf bewijst hoezeer de 
innerlijke tegenstellingen 1 1 1  het kapitalisme, tcgcnstel- 
hngen, dic dc grondslagen van het kapitalisme zeil 
hebben aangetast, jn reusachtigen omvang toenemen.

W i j  zeggen zeker niet teveel als w i j  het aantal 
uit het productieproces uitegschakelde arbeiders over 
de geheele wereld op ongeveer 25 millioen schatten 
W e lk  een som van onmcnschelijke ellende door dit 
getal uitgedrukt wordt, daarvoor verstrekt noch de 
officieele statistiek, noch de officieele economische 
wetenschap eenig gegeven. Z ij is slccht:. tc schatten 
door de m assas van het proletariaat die van dc bar- 
baarsche consequenties van den ondergang der kapi
talistische wereld slachtoffers geworden zijn en die 
dit m toenemende mate zullen word.*n. Hen denkbeeld 
van dit aües krijgen wij als wij va^steKcn dat het 
aantal werklooze arbeiders met c-lkaar een grooter 
deel van de wereldbevolking uitmaakt dan dc geheele 
bevolking van Duitschland. Z o o  is het smartelijk ver
wrongen gezicht der wereld in onze dagen, fcn nou 
groeit met den dag dc crisis. Nog groeit met dop 
dag hef aantal uitgcschakelde arbeiders. N oy groeit 
lederen dag dc ellende der massa's, groeit dc ontzet
tende benauwenis en dc beklemmende levensonzeker- 
c dll> ,u>t ,even der rnass:* s zoo armzalig trot>s- 

te 1 oos grauw makeo. Eiken day worden nieuwe, groo- 
fere groepen arbeiders dc straat opgesmeten. Uitge- 
schakeld uit het arbeidersproces. li  »roofd van het 
eerste natuurrecht: het recht op leven. B ero o fd  van 

^eerste sociale recht het rechr 0p arbeid.
C.ebrek aan economisch inzicht, gebrek aan zelf

standige klasse-wil. zijn dc oorzaken, waardoor het 
proletariaat, de bourgeoisie, die haar onmacht om dc 
wereld te leiden zoo onomwonden bewezen heeft, nou 
de baas laat spelen in het bedrijf. Nog steeds neem» 
de bourgeoisie zich het recht dc gevolgen van de 
crisis van haar maatschappelijk stelsel af tc wentelen 
op de arbeiders, d.e zich kalm uit het bedrijf laten 
smijten, van dc steun gaan loopen en een bestaan 
aan de grens van het pauperisme gaan leiden. Nog 
steeds trekken de arbeiders, onmachtig door eigen 
•angen aan nurgcrlijke bezitsbegrippen, verzwakt door 

parlementairisme cn vakbeweging, verdeeld door i,on
zen en organisatie-chefs van allerlei kleur en rich
ting. u itt de eenige rceelc cn revolutionaire conclusie 
uit de toenemende crisis, de conclusie <!at het de vast- 
geloopen bourgeoisie als klasse is. die uit het bedrijf 
uitge.schakeld moet worden.

W a n t  inderdaad is dc bourgeoisie vastgcloopen in 
•aar eiyer. stelsel. Z ij we?t niets anders aan te bieden 

dan uitingen van een kindsche hoop dat het wel weer 
zal gaan draaien, als de loonen maar omlaag gaan,

k n e c h t  m? ‘,r Verlr ',gd WOrdt en i,,s 2iï ^  haar 
h r t i  !naar >nen A,ijy cn voor 9̂aan de mcnsch- 
h p p f r ï  k n,eryclen- Andt’re .middelen" dan deze
ri I  ? ‘ i gCOiSie J lietJ aan te bicdcn- Steeds hoo9errijzen de tolmuren die de eene kapitaalsgrocp tegen 
dt andere moet beschermen. Steeds scherper wordt 
daardoor dc tegenstelling tusschen het rcusarhtig ge
groeide productie-apparaat en dc door de wetten van 
S ' J h k 1 ^ ° °  ^hrekk ige  chaotische distributie.

7  SCherpcr llkomen de kapitaalsgroepen der we-
i n X r / r 3r te Staan en ^ ro o t^ n  de w aarschijnlijkheid van een nieuwe slachting, vergiftiging 

en verpesting van millioenen. U 9 ü

Amerika.

De algemeene situatie in de groote landen is van
het r r ïT  eT   ̂9CtrOUWf  W€er'>piegeling. Hoe kort is 
d it aM? 9f ,0den,..en hoeA fon isch  doet het nu aan
1  n 1  ■.kenners van Amerika beweerden dat dit
u 7,jn ^stloozc, brutaal-egoistische huichelaars-
wikkeHnn,V f n n ,euw e.aef a ï.an kapitalistische ont
wikkeling vertegenwoordigde. Een  kapitalisme dat op
dtn duur steeds stijgende welvaart aan de groote massa
.ou brengen. In afwachting van dit kapitalistische pa-

meni Pr de revolut-iona'ren en laat 
men er de werkloozen krepeeren. De politieke leiders 
van de Amerikaansche bourgeoisie weten niet veel 
toeter te doen dan. door niets gesteunde hoopvolle

l^raatjes te verkoopen, terwijl dc leiders der industrie 
intusschen „vreem de" producten van de Am erikaan
sche markt weren 0 1 1 1  daarentegen zeil de Europee- 
schc afzetmarkten te veroveren cn dc Europeesche 
industrie, gebruik makend van de crisistoestand, in 
handen te krijgen. Ondanks dit alles blijft inderdaad 
de situatie zeer ernstig cn wijst alles er op dat ook 
de Vereenigde Staten, met dc 1 1 1  1929 ingezette crisis
vloed golf, het stadium van de permanente crisis zijn 
ingetreden.

O ok het Amerikaansche kapitaal zal nu ondanks 
ue algemeene golfbeweging van de kapitalistische ont
wikkeling bergaf gaan. Ook 1 1 1  Amerika zal een steeds 
groeiend leger van uit het arbeidsproces uitgeschakel- 
tleii demonstreeren, hoe de kapitalistische eigendoms
verhoudingen met den dag een grooter hinderpaal 
worden voor dc economische ontwikkeling. Typeerend 
voor de situatie waarin het Amerikaansche kapitaal 
zich thans bevindt, is de volgende schets iu ue N ieu 
we Rotterdammer van 22 N ov. waarin o.a. gezegd 
wordt: ..Men schijnt 1 1 1  Am erika mkj gedeeltelijk 1 1 1  

ccn roes te leven waaruit men nu onivwaakt." E 1 1  iets 
verder; „Integendeel in financieele krinVjen \ jn  W a l l 
street erkent men thans volmondig, dat men zich ve r
leden ja.jT schromelijk vergist h* eft. toen men dacht 
ilnt er, in ' tegenstelling met de crisis van 1921, geen 
groote voorraden goederen in het land zouden zijn.

et is echter anders uitgekomen dan men dacht. De 
..welvaart., politiek van Hoover moest wel mislukken, 
omdat de boel veel vaster zat dan men dachv en de 
beurs ,s mplaats van op te leven, nog dieper in den 
put gekomen. lo t  voor kort trachtte men de crisis 
J.og als een tragisch geval voor te stellen, door toe
vallige omstandigheden 1 1 1  het leven geroepen M en 
on j en wilde het maar niet gelooven, dat het voor- 

go.\. uit was met het paradijs van dc hausse (stijging) 
dir in Am erika vrijwel 9 jaar onafgebroken had ge
duurd. egenover dit scherpe beeld van de r r i J L  
situatic in Am erika, doen de praatjes van Hoover,
■- ie, o ironie, van dc geschiedenis als „welvaarts- 
president gedoodverfd was, inderdaad aan als het 
g-b.,zel van een kwakzalver dic in zijn eigen gepraat 
met het minste vertrouwen heeft.

D u itsch la n d .

I.: Duitschland ^ijn de uiterst rechtsche nationalis
ten t r  i.a 12 jaren dictatuur dcr „burgerlijke demo-
rlpn P  UaQ ° P  nil dl bootste partij van
den R .jksdaj tc worden. Z iedaar het resultaat van de 
poiitick var. de sociaal-impcrialiften, die dc Duitsche 
arbeiders ai 1918 opnieuw den weg wisten op te dw in 
gen van parlementairisme en vakbeweging, de weu 
van imperialisme rn burgerlijk® klassedictatuur. N a  
' J ir7 '  *OCiai|l"Cen,ocratische politiek staat daar 
hans de Duitsche arbeidersklasse, economisch en p >̂-

v ,n , l!y 'k Ceü  ,Wi,,ÜÜS werkt,,ia de handenvan kapitalistische bedrijfsbezitters en imperialistische
demagogen Deze nederlaag van de „dem ocratie" is 
inderdauc, de nederlaag van een taktiek en van een 
y. ttm . J waalf jaren geldzakdemocratie pn imperalis- 

ten-replubhek hebben bewezen, dat het proletariaat 
toen het zich in 1928 zijn klasse-organisaties liet ver
nietigen, toen het in plaats van de dictatuur van de a r 
beidersraden te handhaven. Scheidemann en Cie. ve r
bonden met f-ehrenbach toeiiet de imperialistische dc-

d \ a d a l,erhVan|f  ? .a r  ° P '? SoUW en' d a t  1 tocn  ind e r -aac. zichzelf in alle opzichten ontkracht heeft. D e  a r 
beiders lieten zich hun klasse-organisatie ontnemen, zij 
heten zich ontwapenen en misleiden en gaven zich 
«an handen en voeten gebonden over aan het impe
rialisme. Deze zwakte van hel Duitsche proletariaat is 
htt waaruit al de latere diende resulteert. De 
Duitsche arbeidersklasse had zich zelf en het inter- 
nationale proletariaat voor d^ funeste werking van

z p Iu I  li’51'  ï nen rCdden' door ,n bedri)f en staat 
j V°  , m ac,ht tc nemen- 'rhans zijn na 12 jaar 

imperialistische ..democratie", alle resultaten van de
tie IZ T tn t  VWrnieti9d' ? e burgerlijke democratie leidt tot de grootst mogclijke onderwerping van
dt massa s aan de bourgeoisie. Het is de in f w  
imperialisme ingeschakelde officieele arbeidersbewe
ging, van alle schakeering, ook die van de K .P .D  
ie sc hu .dig staai aan de vernietiging van de opko

mende proletarische klasse-organisatie. Een  wee^-a- 
ooze economische onderwerping, een absolute pd i-

cm is h r '  • r  een 1° ° "  jaren,an 9 e ontbering en
z ied a a r  h  t^e v e r z w a k te  D u itsch e  a rb e id ersk la sse ,
v e f r ^  t a „  Hp / an u 2 ^  ‘^ ^ o c r a t ie "  enverraad aan de proletarische dictatuur.

Naast deze alles overheerschende zaak van de ont

krachting van dr Duitschc arbaidcrsklasse, dient vast- 
gesteld dat ook in Duitschland dc crisis van het kapi
talisme met den dag scherper vormen aanneaint. Ue  
brutaliteit en beslistheid waarmede de bourgeoisie, en 
vooral niet te vergeten de boertvi, alle ellende op’ het 
proletariaat at wentelen, is zelfs voor deze crisisperio
de opvallend. De achteruitgang van het levenspeil van 
de Duitsche arbeiders, dc groei van dc ellende, heb
ben het Duitiche proletariaat tot een van dc ellen
digste van Europa gemaakt. Internationaal maakt de 
bourgeoisie van deze toestand dcr Duitschc arbeiders 
gebruik om het leven van alle arbeiders tot het laagst 
mogelijke peil neer te drukken. Natuurlijk verscherpt 
de bourgeoisie door dit alles de crisis echter r«us- 
athtig. lie t is de sociaal-dctrocr^rje die voor deze 
ellende van de Duitsch* arbeidersklasse in de »»erste 
plaats v erantwoordelijh i-.. Daarom  is hc< dan ook 
met te verwonderen dat het financieele kapitaal en 
dat de „groote pers in en buiten Duitschland, scherp 
stelling neemt tegen H itler en zijn benden, die door 
t'un beperkt nationalisme bewijzen eoorloopig minder 
in staat te zijn op tc treden ais drijvende krad it in 
de moderne imperialistische politiek. Het financieele 
kapitaal vreest door deae stembusoverwinning v a r  de 
Mitler benden 1 1 1  discrediet te komen bij d- internat. ;- 
nale geldschieters. Daarom ziet dc Duitsche bour
geoisie dan ook in ccn sterke S .P .D . oen belangrijke 
lactoi voor het behoud van dc imperialistische „orde".

at de bourgeoisie zich hierin niet vergist heeft, 
b eek uit het verloop van dc laatste Rijksdagzittingem 

pnieuw verrieden dc sociaal-democraten tot zelfs 
de inzet van ’.un eige- ätieke campagne. T erw ijl 
dc verkiezingen uitgelokt werden door de S .P .D ,, die 
0 1 1 1  haar prestige bij dc massa's niet geheel te ver
hezen gedwongen was een campagne tegen het loon- 
afbraak-kybrnct van Brunning op touw tc zetten, wer- 
dehdezt ioifdt* heeren, geketend als ü j zijn aan den 
impeV^alistischen staat van W e im ar, aan welks ont
staan zij dc voornaamste medeschuldigen zijn, ge
dwongen 1 1 3  dc nederlaag bij de verkiezingen dezelfde 
reactionaire dictatuur van Ürüning ten sterkste te 
steunen.. De Berlijnsche correspondent van „H e t 
Volk noemde dit in alle „kinderlijke onschuld" dc 
democratie knopen. De heeren kochten de 
houding van dc g e Ju ^ k ii publiek van W e is e r ,  ~të» 
ko.-.te van het aanbiijven van Brüning, ten koste van 
het levenspeil der Duitsche arbeiders. Om  dc burger
lijke „c.cintH ratie te redden tastten zij het wezen ervan 
zelf aan, doordat zij tle ondeugdelijke parlcinentsmu- 
chmerie feitelijk buiten werking stelden. Z ij  gaven
. o " 9 f en " l>lia d«ctatorialc volmacht tn lieten toen 

tic Kijk.sdag op reces gaan. De apenkoincdie van de 
Hitlerbenden zelf gal hen een schitterende gelegenhe-d 
dit „pel te spelen en toch als „redders der democra
tie op ie t.eden. W ij wijzen er op dat de prijs die de 
sociaal-democratische partij-chefs hiervoor betaalden, 
is de al braak van het levenspeil dcr Duitsche arbei
ders. J Jc  redding van de grondwet van W e im ar is 
betaald met de albraak van het arbeidersloon. Prac- 
tisch heeft het kabinet Brüning dan ook dcor de ne
derlaag van dc Berlijnsche metaalbewerkers zijn e e r 

ste succes te boeken. D c  nederlaag van de Berlijnsche 
metaalbewerkers zal blijken dc uizet te zijn van e«n 
algemeene verlaging van het levenspeil der Duitsche 
arbeiders. De bourgeoisie in al haar schakeeringen 
weet de gevolgen van de crisis telkens weer op het 
proletariaat af te wentelen. Ia het wonder dat haar 
persknechten de arbeiders hooncn? Een  voorbeeld van 
deze hoon aan dc arbeiders levert de Berlijnsche cor- 
respondent van „de N ieuwe Rotterdammer", die de 
brutaliteit lanceert dat uit het terugloop™ van de
bhikre I-1?  T  en andcrjc küStbare luxe-voorwerptn blijkt dat de eenige groep die op haar levensonderhoud
„werkelijk bezuinigt , de kapitalisten zouden zijn Is
he met ergerlijk en walgelijk van domme brutaliteit.
dat üergel.jke perskncchten van de bourgeoisie, in het
gt zicht van tlr matelooze. grauwe, verstikkende ellen-
neerVatn " ï  Z ™ '  Vergelijke hoon durven
neer te klodderen? Bew ijst het niet. hoe zwak het
^ T ,dat ' V n 2Ijn ° P ,rcden? Bewijst het niet dat
Z V f l hkCn ” democrat^  het volkomen tot willooze
ve id o r p n f n D e  ^erlijnsch« metaalbewerkers
verloren den strijd wac te verwachten was. M aar
U  e.mar ,s gered. Loebe is weer president van den
Kijksccy. de :,tcrke man Severing krijgt weer de lei-
wortl^*1"  Pru iS,.Sche P ° Jitiek *n handen en Zörgiebel 
wordt vervangen door een nog hardhandiger beul van 
de bloedig-roode „democratische" soort.

e „democratie" is gekocht en betaald met het
ïn<; en, Van dc D u it^ he arbeiders. D t

imperialistische wereld kan weer draaien. Doch de
crisis draait eveneens verder en zal op den duur de
bourgeoisie .samen met haar knechten meesleur*« ea
vernietigen.

In de buitenlandsche politiek wordt de impe
rialistische koers in Duitschland sterker. De schijn
baar onschuldige rede «Üe dc heer Curtius dezer dage.



hield en die bedoeld was als polemiek tegen den 
Fransche» imperialistischen scherpslijper Tard ieu  is 
hiervan een van de bewijzen Niemand zal wei aan- 
nemen dat de heer Curtiu'. in ernst gelooft aan zijn 
eiyen voorden, als hij beweert, dat het de bedo. ling 
van b*t verdray van Versailles was dat Duitschland 
moest ontwapenen opdut de andere grootmachten 
hierin zoudut kunnen v»!gen.' Niemand gelooft d i 
Tard ieu  vermindering van het reu.iachtig gegrotid. 
Fransche militairisme zelfs maar in overwtg ing v.il 
nemen, in waarheid beteekent de rede vari Curtius 
dan ook dat de Duitsche bourgeoisie .!.■ tijd g.-komen 
acht om, eventueel gerugsteund door nieuwe hondye 
nooten, iiet eiyen militairisme voui-oover dii ni.-t 
reeds in het geheim geschied is, weer op (e houwen. 
Ook in dit opzicht dus een verscherping van de 
.situatie voor liet Duitsche proletariaat. Moge d>- Duit- 
.sciie arbeidersklasse uit de jongste ontwikkeling en 
uit de twaalf jaren geldzakrepubliek leeren, dat zij 
slechts kan overwinnen en het imperialisme i. . r 
de geheele wereld den gevoeagsten sl.ig toebrengen, 
door politiek de p.irtijen van W e im ar en de Hitler- 
benden beulen naar den duivel te jagen. Moge het 
gaan inzien dat het sh'iht.s overwinnen kan door d.- 
eigen iu den steek gelaten klasse-oryani atie 
weer op te bouwen en de bourgeoisie uit te schakelen 
uit bedrijf en staat. M eer dan ooit wordt nu voor 
het Duitsche prolrtari.iat tl«- op,bouw van zijn kl.r 
organisatii en daardoor van zijn dictatuur als klas 
een kwestie van leven of onder gaan.

(  )ostenrijk.

Iri Oostenrijk waren naar men weet eveneens ver1:le
zingen. In dit land heeft de uitmergeling van het pro 
letariaat door het internationale bankkapitaal a l. het 
kan nog kras.-.er vormen aangenomen dan in Duits, h 
land D. 'i>stei;rijk sche bourgeoisie is zoowel m zijn 
binnenlandsche als in zijn buitenland..the politiek door 
het buitenlandsche bankkapitaal aan handen en voeten 
gebonden. (Jo k  hier komt een locaal beperkt fascisme, 
als uiting van het groeiende verlangen van w at meer 
zelfstandigheid van tle nationale bourgeoisie, terkei 
opzetten. Moe innig de verbinding van ,,fascisme'’ en 
„democratie kan zijn, blijkt wel hieruit, dat de p.irtij 
van dezelfde Paap  Seipel, d.e met zijn partij de e: 
kiezingen is ingegaan onder fascistische leuzen. tii..nx, 
na de nederlaag van zijn fascistisch blok, w en  bereid 
is, samen met „Schober, thans „democratisch” , t ■ gaan 
regeeren.

hen bcwïj temeer er voor dat leuzen als „las  
cisme ol ,,democratie slechts middelen zijn om op 
de eene of op de andere manier het proletariaat te 
onderdrukken.

Van  meer dan Oostenrijksch belang is in deze par- 
leinentsrofwdie het leit van het onderzoek naar wa- 
penvoorraden door tlen scherpslijper Vaugoin bij de 
officieele arbeiders beweging. Vaugoin i .  mtu.sschei, 
ir* de nieuwe „democratische" regeering van Schober 
opgenomen en geniet als zoodanig weer de loya <• 
steun van de sociaal imperialissen. Dat Vauyo in  v ,pe 
nen gevonden heeft kan ons onverschillig laten. V an  
meer belang is de wijze waarop tle „roode”  partij chef 
Deutsch deze zaak vcrdcdigdc( Volgens hem wa. er 
een geheime overeenkomst tusschen de regeering en 
zijn partij gesloten, waarbij wapen voorraden, die ve r
nietigt! hadden moeten worden, in van dubbele sloten 
voorziene magazijnen opyeboryen werden. M erk 
waardig hoe tleze heeren „democraten en „ontw.ipe- 
naar.s „intern, overeenkomsten” naleven. V an  belang 
is echter dat de overeenkomst tusschen de roode papen 
en de zwarte democraten, diende om den Oo.tenrijk- 
st lif arbeiders gewapentler hand eventueele invallen v an 
„Italiaansche benden te laten keeren. De partijchefs 
van tle 2e Internationale, zijn. dit Oostenrijksche geval 
bewijst het weer. samen met hun nationale Unirgeoisien 
bezig een nieuwe oorlogsmentaliteit te kweekev. \\'i| 
waarschuwen tle arbeiders echter zich hierdoor niet 
te laten vangen, l'ascisme en democratie het zijn 
beide vormen van dictatuur over het proletariaat. De 
Oostenrijksche arbeiders hebben er geen belang bij zich 
voor één van die vormen in het belang van het im 
perialisme te laten slachten.

F ra n k r ijk  en Ita lië.

In dit verband is voo r de verscherping van de in 
ternationale verhoudingen onder invloed van den toe 
nemenden crisis, dc grooter wordende verwijdering 
tusschen hct fransche en het italiaansche imperialisme 
van buitengewoon belang Tegenover liet imperialistische 
fransche streven om dc leiding der West-huropeesche 
politiek in handen tc krijgen, std.it de toenemende ital. 
expansie drang Deze expansie drang, die het Fransche 
imperialisme als schcrpstcn tegenstander op zi|n weg 
vindt, wordt nog versterkt door de groeiende econo
mische crisis iu Italië. Het is natuurlijk demagogie als 
de chefs van de tweede Internationale de massale werk 
oosheid in Italië als cen speciale schuld van het „fascisme 
voorstellen. W a t  dit betreft is het in Italië met slech
ter of beter gesteld als in dc „democratische landen. 
D «t ook Mussolini zijn heil slechts weet te zoeken in 
de afbraak van hct arbeidersloon, is duidelijk. Het 
blijkt alleen dat hij. waarschijnlijk omdat hij geen so- 
Ciaal-deir.ocraten bij de hand heeft om hem te steunen, 
wat ineer moeite heeft om de loonafbraak door te zet 
ten. dan de Brumng-dictatuur in Duitschland. Zeker 
is echter dat onder invloed van den scherper word n- 
dcr crisis, de imperialistische tegenstelling tusschen 
Frankrijk en Ita'ië groeit. Deze elkaar k iu  sende en 
tegenstrevende imperialistische groepeeringen bedreigen 
beiden evenzeer het leven van  hct proletariaat. De 
Fransche bourgeoisie die zich tot .un de tanden w a 
pent, weet in deze imperialistische belangcnstrij I op 
zeer sluwe wijze partij te trekkra *'=sn de begrijpelijke

haat die tegen Mussolini en zijn zwarte benden onder
de bu rop tesche  arOe.ders leeft. Z i j  staat a llerle i an ti
fascistische groepeeringen oog lu ikend  toe, zica tegen 
M ussonn i te ergam seeren. W i j  w aarschuw en  de arbe i
ders daarom tegen elk meedoen aan de speciale an ti
fascistische acties die door speciale „L ig a  s ' op touw  
w orden  gezet. In waarr.e id  w ordt hiermede een nieuwe  
im perialistische oorlogsstemrr.ir.g in net pro letariaat ge
kweekt. W ; )  wijzen in dit verband  ook nog op de 
schijnheilige ve .k la r in g  van  onzen nationalen A lb a rd a  
in de kletskam er in den H .tag gedaan, w aarin  hi| zei 
dar het oorsgev.*:;- specia tl s ih u iit  in de „'ascistisch  
geregeerde landen. U it  is cen leugen, n wel een 
irrpei U 'istisclie leugen. U e  im perialistische doeleinden  
van  Fran k r ijk , het protev-tiom a is c lir  imperialisme v an F n *  
geland, het zijr. even groote oor .ogsgevaren, a is hct 
L  aaskak iye fascisme van  M usso lin i, ts dan niet l'rank-  
njk  tot ue tanden g ew ap en d ? W i l  dan Fm gelandook  
m aar iets van  zijn maritieme m acht inbceten !

G a a n  er dar. geen geruchten dat l'ran k rijk , om zijn 
im perialistische inslu itings-pulit e< tegen lt jh e  te 
versterken, met Fnge land  geheime besprekingen voert 
0111 i ic i .  als vierde in dt n honti —  met uitsluiting vun 
Ita lic  —  aan te sluiten bij het verbond  van  de groote 
v lo o t .-nachte a

Het i.nperialisrne, de door de wereldcrisis verscherpte 
drang naar expansie, z i j  vergrooten het oorlogsgevaar.

Hct laat ons koud oi Mussoiini of Briand over
winnen. W i j  wil,en hen al.eu verslaan. Mussolini en 
Briand, Zorgiebel en Hitler.

Heiden, democraten en fascisten, staan het proletariaat 
naar het leven, Beiden bedreigen de wereld met 
nieuwe conflicten. Het proletariaat mag zich niet op
nieuw ais imperialistisch werktuig laten misbruiken.

Fascism e en dem ocratie, beiden zijn vormen  
v.uardoor de bourgeoisie heerscht. In de systemen der 
moderne im perialistische politiek w orden zij de rook 
schermen w aarachter zich de kap ita li tis .hc  expansie- 
politiek van  e lkaar bestrijdende kapitaalsgroepen v o l 
trekt. In ieder geva l mag het pro letariaat zich voo r  
geen l>eide laten afslachten.

Engeland .

hen belangrijk politiek element in de ontwikkeling 
van dit crisistijdvak, vormt de voortgaandc ontwrichting 
van het Britsche were.tlrijk. Z i j  is daarom van zoo 
groot belang voor de wc re dontwikkcling naar de pro
letarische revolulic. omdat het juist de eenheid van 
het Urii.'t.he imperium is die de Fngelsche arbeiders 
klasse, ondanks de vreesclijke werking van de nu reeds 
sinds meer dan IU jaren heertellende economische crisis 
nog steeds tot cen zoo onderworpen werktuig van het 
britsche imperialisme maakt. Hoe gewillig cen w erk 
tuig blijkt zeker uit hct feit dat nu reeds weer zoo 
langen tijd het kabinet M ac Donald, in naam van dc 
Fngelsche arbeiders, de algemeene belangen van het 
Bntsche imperialisme kan blijven behartigen.

Daarom  is de langzame ontwrichting van het B r it
sche rijk, onder invloed van het u.oderne tempo der 
kapitalistische ontwikkeling, een revolutioneerende factor 
van den eersten rang.

De beide rijks-conterenties, die met de dominions en 
de „Ronde Tafelconferentie" zijn van die ontwrichting 
nieuwe bewijzen geweest. Y 'ooral de Ronde-Tafel con
ferentie. waar in hoofdzaak Indische vorsten aanwezig 
waren, heeft bewezen hoe ver de verwijdering tusschen 
het „Moederland en Indie, d.w.z. de opkomende cn 
voor nationale zelfstandigheid strijdende indische bour
geoisie. reeds doorgetrokken is. Het is dan ook van 
meer d in  vortnehj.-.e beteekenis dat M ac Donald in 
zijn openingswooid, den koning welkom hrrtrnd, zeide 
dat mm loyaal tegenover kroon moest staan, daar 
deze meer en meer het bindmiddel van het Britsche 
wereldrijk geworden is. Inderdaad neem' de beteekenis 
van de kroon als imperialistisch Rijks eenheidssymbool 
in Fngeland met den dag toe- Ook de kroon echter 
zal, hoe „lo yaa l M ac Donald er ook tegenovei staat, 
op den duur de ontwrichting van het wereldrijk met 
kunnen tegenhouden. Deze ontwrichting steunt immers 
op de groeiende belangentegenstellingen tusschen de 
verschillende kapitaals groepen die nog steeds in het 
Britsche rijk staatkundig vereen;gd zijn. D e Fngelsche 
bourgeoisie, die dit gevaar voor haar klasse positie 
zeer wel inziet, doet dan ook alles om de imperialis
tische idee van de rijkseenheid te bevorderen. Protectie 
en het kunstmatig drukken van buitenlandsche produc
ten. vormen haar voornaamste wapenen.

O ok in dc kringen van de britsche officieele arbeiders
beweging neemt de imperialistische drang naar protectie 
sterk toe. Het cor.g es van hct I .V .V .  in Stockholm 
moge al een lange resolutie tegen protectie hebben 
aangenomen, men weet maar al te goed dat practisch 
dc nationale groepen van het I .V .V .  even hard als 
.hun eigen bourgeoisie opkomen voor protectionisme 

Ook in Fmgeland is dit zoo. M acD ona ld . noch zijn 
ijzeren kanselier Snowden, hebben iets aan de moor
dende werking van de crisis op de hngclsche arbeiders 
kunnen veranderen. Integendeel is het aantal werkloj- 
zen gedurende de laatste jaren nog verdubbeld en be
dreigt thans officieel rerds meer dan 2 millioen arbei
ders. F.vena's Brüning in Duitschland cn Mussolini in 
Italië is nu ook onder het bewind van M ac Donald 
het offensief op het loon van de Fngelsche arfxiders 
beyo ncr. De spcorwcgai beiders zijn het die hier het 
eerst »Is slachtoffer moeten vallen.

D ok op het levens-peil van de mijnwerkers wordt 
thans van de zijde der mijnbezitters een offensief be
gonnen, dat vóórdat het tot een werkelijk verdediging 
van de kant der arbeiders kwam, reeds tot een neder
laag leidde. Dc mijnbezitters wilden een derde van hct 
loon verlagen. Het eindresultaat zal er wel i ts anders 
uitzien. M aar hebben de mijneigenaars van den a in 
vang af niet bewust „overvraagd ?

D it schijnt methode te worden, zooda: de vakver- 
eenigingó*.hef, ondanks herhaalde nederlagen van de

arbeiders, toch ook nog ..overwinningen" kunnen boeken.
•Men ziet, ook hier is er inderdaad geen verschil 

tusschen de „burgelijkc democra ie”  van tiruning, hct 
fascisme van  Mussolini en de Labour-democratie van 
O ld  M ac, die meer cn meer de gevangene van de 
Fngelsche bourgeoisie is geworden. F r  gaan dan ook 
reeds stemmen op, om de nation.de eenheid die reeds 
op de beide rijksconferenties practisch bereikt was, 
naar binn.n en buiten nog sterker tc maken. Sommige 
leden van de f. .bourpartij, o a. dc vroegere Labour> 
minister i  ir Mosley, voeren br—jrekir.gen m it conscr- 
vat.even en hr-eralen. om te komen tot cen nationaal 
kaoiner. Inderoaad zou dit onomwondener met de toe
stand van nu overeenstemmen dan de huidige regee
ring M ac  Donald,

O f deze „nationa le  regeering er komen zal. h an jt  
echter a t van  de vraag ot de „u iterste  noodzaak van 
tie on tw nch iende  werking van de crisis, deze volkomen 
openlijke in ichakeliLg van Labour m het imperialis
tische samenstel noodzakeajk en voordcclig  zal rnaktn

'voorloop ig  echter zal de Fngelsche bouigeoisie 
Labour nog w *l „a lleen ’ laten regieren, ofschoon
a.Ier lei teekenen wijzen op een toenemende extreem- 
imper.aiis'isclie p :o.ectic politiek. Ueze imperialistische 
politiek van .Viac Donald, komt als rijkspolitiek o a. 
onk sterk naar voren in de kwestie van Palestina..

Dat het Fngelsche imperialisme in deze kwestie zijn 
woord brak is op zich zelf niets verwonderlijk, dal 
hct echter uit angst voor de haat van de Arabieren, 
iri Palestina, lot cen dergelijke politieke draai moest 
overgaan is wel van belang. Het joodsche Palestina 
moest Fngeland de zekerheid van een vaste en veilige 
verbinding met Indie bieden. U it angst voor het Mo- 
hammedaansche verzet in Indie zeit, wordt de Fn ge l
sche regeermg nu gedwongen zijn draai te nemen.

Den joodschen arbeiders die zich door het demago
gische nation .lisme der Zionistische bourgeoisie lieten 
leiden om een werktuig van het britsche Imperialisme 
te worden, z i j  dit cen teeken dat in dezen tijd van 
verscherpt imperialisme in  kapitalistischen crisis, het 
nationalisme geen middel in den strijd voor de bevrij
ding der menschheid zijn kan. Slechts de proletarische 
anti-imperialistische klassebeweging. kan de menschheid 
behoeden voor dc monstcrachtige gevaren die haar 
door het imperialisme bedreigen.

H O L L A N D S C H E  L E 1 D L R S

W ijn k o o p  en  K itz .

De broeders in leiderschap W ijnkoop  cn Kitz moeten 
eens worden besproken want ze behooren immers tot 
de pronkjuwcelen *n Holland van het „revolutionnaire 
parlementarisme ’ ?:

W ijn k o o p  dan treed nu weer op voor C .P .H .. 
schrijft ook weer in „D c  i ribune", en hoe fraai, hij 
deelt zelfs meppen uit aan zijn voorlaatste partij-ge- 
nooter; Lisser, c. s. die weigerden de biecht af 
te leggen.

Die, biecht, ja, aan de priester kan je tlan nog 
vertellen wat je kwijt wil zijn maar de priesters van 
de k- Internationale maken je biecht netjes voor je 
klaar en uie moet je dan in her openbaar af.eggen.

Z ü ü  moest W ijnkoop  die het steeds het beste wist 
en de C .P .H . leiders voor kwajongens, leugenaars, 
nietsweters. contra-revolutionnairen cn wat al meer 
u.tmaakte, thans op eisch van diezelfde ieiders in het 
openbaar vcrk la ien : dat alles wat hij totnutoe zoowel 
mondeling als schriftehjk had gejaan ; „objectief leidde 
naar reformisme, verraad, contra revolutie".

Deze walgelijke vertoomr.g :a het openbaar voor de 
oogen en ooren van de gnuivende bourgeoisie staat 
ech er niet opzichzelf maar is de logische lijn in de 
niet alleen "objectief maar poaitief contra-revolution 
najre politiek van dezelfde W ijnkoop

W e  behoeven maar te herinneren aan hct feit hoe 
W ijnkoop , g.steund door de meerderheid der C .P ., 
met de smerigste onderdrukking eer oppositie (de 
Roode Vaangroep. Ciorter) de Lntente als het ..betere 
en verlichte' imperialisme propageerde, hoe W ijnkoop  s 
opportunisme de C .P . tot steeds nieuwe reformistische 
draaierijen dreef en hoe die stipt werden uitgevoerd 
door zijne knechtjes, Louis de Visser c.s. als zijn 
trouwe bor.tgenoo;en.

Hoe ditzedde „betere”  imperialisme onder moreele 
verantw oordmg van de W 'ijnkoop en de Visser-partij. 
zijn bloediyc ta ik heeft voortgezet kan ieder weten.

Dat W  ijnkoop later door zijn vroegere voetknechten 
ais dc corrupte verrader werd gebrandmerkt is des .e 
weerzinwekkender nu deze man onder voorwaardc van 
zijn karakterlooze „biecht" weer opgenomen wordt in 
die parti), als vertegenwoordiger in het parlement op
treedt cn thans weer voor de zooveelste maal met 
..Kam cra id " in de Tribune wordt aangesproken.

De huichelarij is blijkbaar niet alleen het monopolie 
van de bourgeoisie maar viert ook in die „arbeiders
partij”  zijn hoogtij.

De arbeider die zich revolutiorna r noemt en nog 
langer lid blijft mag wel trots zijn op dat corrupte 
zaaKje dat zich nog steeds aandient als Communis
tische partij.

K IT Z ,  de R .S .P . en P .A  S. leider, deze ook- „revo-
1 utionnair-parlementarist" is geen haar beter dan W un- 
koop. Inde praktijk hetzelfde reformisme, zit die inenec.- 
als gedegen vakvcreenigings-bons in allerlei commis
sie s met de bourgeoisie commissie van centraal over-

geloof ik dat het heet, en de commissie inzake de 
op?nlucht-gevangenissen, deftig genaamd wo;1- ê>-;ch-r- 
fmg, — commissie inzake werkloozi n-„stejn. — L%n 
w ai doet Kitz daar dan in dat stausparlement ian  re- 
volutionnM.e dingen >" 1 hen voorbeeld ai-
lang volaoende: Onlangs was er weer l>-* :->=»rl'ik?rS

voorstel van M evr. v. Zelm, om de we.-kloozen-toeslag 
te verhoogen op f. 2.50. On~e mecnmrj omtrent dit 
reformistisch gedoe kent men, maar w at deed Kitz, 
„de » enegcnwoordiger v a n  het revoiutionnaire.p.oleta- 
riaat ? H ij moest vóór amen, d a s  vas t! M aar hij 
moet als commissie-. : ,och ook salidair zijn met de 
oourg.oisie, da s ooi. va.t, nietwaar ? H:j kan toch 
met stemmen v o o i  «ets wat die co m m is> ie  met in hct 
l»clang der gemeerte-iinanciën vindt, hen lastig geval 
'.vao- Kuz wel r.. id op weet: hij had geen tijd voor 
de werkloozen iuen het voorstel in stemming kwam, 
:.:j Wüi afwezig, d as vast. want hij moest naar een 
v u K O u iiü s v  ergadei ing o.’ z o ie ts  !

Z o o  hield hij het vertrouwen van de bourgeoisie 
cn dacht de werkloozen toch om dcn tuin te hebben 
geleid.

De Heeren hebben gebiecht, W ’ijnkoop in hct open
baar, Kitz ongewild, de „kameraden hebben het van 
te voren klaar gemaakt en voor dc rest gesanction- 
neerd. W ie  zal de Heeren leiders nu nog vei trouwen, 
w ie zal nog kunnen geioovcn aan het revolutioncaire 
\ati de hun steunenoe organisaties?

Klassegenooten, keert ze toch eindelijk den rug toe 
laat die le.dcrs die hun ma^Kcr eed nebben afgetrok
ken. hun verraders rol nier langer spelen. L id  olijven
b.toekent mede-verantwoording voor dit gedegenereerde 
spel met de revolutionnaire strijd.

W eg  met deze steunpilaren der bourgeoisie, schaart
I I  om de Komm. Arb. Partij !

S T A K I N G  U E R  B E K L I J N S l H E  

M E T A A L B E W E R K E R S

A l is de Berlijnsche metaalbewerkersstaking rleds 
tenige weken beëindigd, zoo is het toch in het belafifl 
der proletarische k.asse^trijd njodzakelijk. dat wij ar\ 
helders communisten alsnog onze beoordeehng van  dic % 
conflict uiteenzetten. Het verloop der staking zoowel 
als de taktiek van dc vakorganisaties zijn het sterkste • 
bewijs cr voor, oat de arbeidersklasse met de oude ; 
vakbeweg ngstaktiek nog slechts van ceder aag tot 
nederlaag kan gaan.

Dc aanleijing tot hct conflict is bekend.
De duitsche kapitalisten, aangevoerd door dc ir.^iaal- 

baronnen van Berlijn, trachten door loonsverlaging het 
levenspeil van de arbeidersklasse om laag te drukken. 
Z ij beweren hierdoor de crisis in de metaal industrie 
te willen overwinnen en zij wilden daarom een loons
verlaging doordrijven van maar even J 5 1 „ De arbei
ders weigerden d ze loonsverlaging te aanvaarden. O p 
IU October j.l. volgde de uitspraak van hct inmiddei» 
opgetreden officieele scheidsgerecht, dat bepaalde, Hat 
ingaand i November i^ Jd , al e betrokken arbeiders 
bc’ tr» 1 ', ,„ar 8 ’/<> loonsverlaging zouden krijgen en 
die beneden dien leeftijd b y van hun loon moesten 
inboeten.

De meerderheid van de vijfdaagsthe comedie die 
de nieuwe Kijksdag moet voorstellen, moest om dc a r
beiders vijandige beteekenis van hzt moderne parlemen
tarism e tc bemantelen, het voorstel er door krijgen 
dat de gedane scheidsrechtelijke beslissing geen kracht 
van wettige verbintenis kreeg, hn  de metaalbewerkers 
staakten door. M aar regeenogschef Brüning, inmiddels 
door den steun der soc aal-imperialisten bijna dictator 
gtworden, zat niet stil cn deed alle moeite o;n zich 
zelf. de metaalbaronnen en de leiders van de metaal- 
bewerkersbond van de staking af te helpen. Opdat cr 
weer rust moge komen in de geldzak republiek, op jat 
er weer rust kwam ir. de metaal industrie. H ij wist de 
„twee strij lende partijen , de metaalbaronnen en — 
inplaats van de arbeiders — de vakvereenigin^sbonzen 
weer bijeen te brengen. Hef rc.->uiiuul van de ber;»ad- 
slajingcn van ..beide s'r.jdende partijen , was dat tot 
d* benoeming cer.er k iene commissie werd overgegaan, 
bestaande uit „vertegenv»oord.gers van beide partijen” , 
^ z t n  en metaalbaronnen. geen stakende arbeiders.

D .ze  commiS'.ie besloot tot een comj>ionm dat hier 
op neerkwam : Het wc;k woide onmiddelijk op de 
oude voor waarden hervat. Slachtoffers worden niet 
gemaakt. In reü ing  van cen nieuw scheidsgerecht, be
staande uit drie „onpartijdigen , door den rijksminister 
van arbe d te benoemen.

Als voorzitter zou fungeeren de vroegere katholieke 
minister van arbc.d Brauns O p de uitspraak van deze 
commissie, welke uiterhjk in de eerstt week van N o 
vember geve'd moest zijn, bestaat g en beroep Beide 
partijen, werkgevers en arb.iders hebben zich onvoor- 
wa.irdelijk aan de uitspraak te onderwerpen.

Z ie  daar hoe dit gezegende product der democratie 
er ui» zag. Is het niet „h  t constructieve socialisme" in 
de praktijk ’ Nee, dit is dan toch maar vrij wat vrucht
baarder dan dat oude „critische socialisme'.

W e  gaan vooruit!
V o o r zulk een compromis, voor dit program van 

vtrraad v ön waf zich nog altijd veroorloofd ..arbeiders- 
verteq’nwoordigers te noemen, wisttn de bonzen, dat 
stel bedriegers, de meerderheid van de stakende metaal
bewerker." te winnen Die meerderheid was er dan ook 
naar : 32000 tegen. 40000 zoogenaamd voor het com
promis. hen ‘•tommenverhouding die verkregen werd, 
dcordat de bonzen, d ; arbeiders dwongen h ds overkop 
te stemmen. Z o o  maakten de bonzen de discussie over 
hun voorstel onmogelijk.

M erkwaardig wat «rn afkeer deze heeren. democra
tisch of met, teqer.woo; 1 q in  arbeiders-discussie heb
ben. Misschien een bt»»je banu van geworden heeren?
M  irtr behalve het smoren v a r  at beider.s-discussie heelt 
het mode-ne bonzendom nog meer wapens in zijn de* 
o 'o .w iisch  arsenaal, hen yroo» aantal stakers w trd

van ue stemming over „hun " compromis uitgesloten, 
waaronder met minder dan 30000 van de A .E .G .. d.e 
dc ruggegraat van dc staking uitmaakte.

O , wanneer komt dc zanger, die de heerlijkheden 
van de democratie in dc vakbeweging bezingt?

D o .h  met deze maatregelen waren de heeren nog 
slechts aan het begin van  hun in hct belang van dcn 
Brüning-staat cn van de metaalbaronr.cn te verrichten 
diensten, ten koste van de arbeiders. W ij stelien vast 
dat d-zelfde heeren die als arbeidersleiders in deze 
staking optraden, de steunpilaren zijn van het kabinet 
Briinm g, de regeering van de loouafbraak. Hoe kun
nen, afgezien v an de algemeene v ra«.g of ue arbeiders 
op de iw ts  van de oude strijdvormen en eischen nog 
le s  kunnen winnen, hoe kunnen, vragen wij. arbeiders 
met tlcrgelijke kerels als leiders ook maar iets winnen ? 
Het eerste parool van de arbeiders, als zij weer van 
de nederlaag naar de ovei winning willen gaan, moet 
luiden: W e g  met de boni.cn van alle kleur en rich 
ting 1

Verder vestigen wij de aandacht cr op, dat reeds 
bij den aanvang dcr s aking dc bonzen n e t alleen 
zeer lauw gestemd waren, doch zelfs berichten lan 
ceerden. dic tot strekking hadden de strijdlust der a r 
beiders te verzwakken. Z o o  o.a. de mededeeling die 
gedaan werd m hct openbaar dat slechts - 1 0 ° , dcr 
stake s georganiseerd was. Deze mededeeling W e r d  
kennelijk gedaan om de arbeiders af te schrikken cn 
murw te maktn. In deze situatie was zij op zich zelf 
reeds verraad.

W c  Willen wel neggen dat w i j  iiaar ook als cen 
leugen beschouwen. W i j  nemen met aan dat in B e r
lijn. in hct metaalbedrijf slecht» h )%  georganiseerden 
zouden zijn. O t het moest zoo ziin, dat de arbeiders 
in massa d e  vakbeweging los laten en tot eigen klassc- 
organisatie waren gekomen. M aar zoo is hct helaas 
nog m e t .  Dus moeten we aannemen hier met cen leu
gen te  doen te hebben, hen leugen tegen de strijd der 
arbeiders.

De arbeiders gingen dan in de fabriek terug, behalve 
zij die door de metaalbaronnen ontslagen werden — 
een grooi aantal arbeiders — Omdat zij ongewemsciite 
elementen zouden zijn. Z o o  vatten dc kapitalisten het 
compromis op. volgens we'ke geen slachtoffers moch
ten worden gemaakt. Z o o  iets durven de bonzen ons 
dan later nog als overwinningen voorzetten. Z ij  moes
ten st.kken in hun overwinningen.

De regeering benoemde intusschtn een scheidsgerecht 
waaronder P io f. Sinzheimer. lid van de boe. Dem. 
Partij, de partij the de duitsche revolutie vermoordde. 
L/ezc h er is dus mede verantwoordelijk voor ue loons- 
verh,'vng der Berlijnsche metaalbewerkers. Men denke 
hier met tc ger.ng over, deze nederlaag beteekent met
terdaad dc inzet van ecn algemeene aanval op het 
duitsche pro 'ctariaat! D c verantwoordelijkheid voor 
deze gclnkte aanval op het duitsche proletariaat blijft 
voor de S D P . ,  ook al tracht „Het V o lk ”  de aan
dacht van de hoofdzaak af te leiden door de schuld 
op Briining te werpen.

Brauns had een onderhoud van za. anderhalf uur 
met Biüning, waarna al zeer spoedig de ongeluks-uit- 
spraak van het scheidsgerecht viel, die luidde :

le  voor de tijd van I/’ November tot en met 18 
Januari i l  worden alle iooren met 3 %  verlaagd;

Je  ingaande 19 Januari 31 wo/den dc loonen voor 
allen verd .r verlaagd en wel voor hen I eneden 18 
jaar nogmaals met 3 „  voor hen van 18 jaar cn 
daarboven n.et 5 °,#.

D it zijn de voornaamste punten van dc beslissing.
W i j  gunnen dc heeren van „H e t V o lk ' de lugubere 

grap dat Stegerwald en Briining aan onzichtbare dra
den trokken, aan het andere einue waarvan de „scheids
rechters zaten. Z o o  hooncn de heeren de arbeiders 
achteraf met hun „democratische" instellingen.

Ook Sinzheimer. vertegenwoordiger van S .D .P . en 
moderne vakbeweging, werd immers door deze onzich - 
bare touwtrekkers bewogen. W i j  blijven onder de aan
dacht der arbeiders brengen, dat de sociaal democratie 
en de moderne vakbeweging verantwoordelijk zijn en 
bhj .en voor de nederlaag dcr Berlijnsche metaalbewer
kers en voor alle ellendige gevolgen die deze neder
laag voor de duitsche arbeiders zal hebben.

Z ij zijn het die het scheidsgerecht gewild en moge- 
lijk gemaakt hebben. Z ij zijn verantwoordelijk voor 
het bestaan van het Brümng regiem, dat zij niet w il
den laren vallen. Die doortrapte bedriegers.

hn als, ondanks dit alles, Firm-ien in „D e  Socialist” 
v a n  Vrijdag 14 I I  30 onder het storten van kroko
dillentranen. de hoop uirspreekt dat de arbeiders, on
danks grenzclooze, v e r k l a a r b a r e  en g e r e c h t 
v a a r d i g d e  v e r b i t t e r i n g  „hun " organisatie met 
Z "!!en  verla'en, dan kunnen wij dat van dezen bons 
best begrijpen. H ij die zelf de arbeiders niet w il orga- 
s-’eren voor het communisme, voor de proletarische 
dictutuur, doch voor de burgelijke democratie ges»eund 
door de waardige chefs var. de officieele soc. demo- 
era ie. In tegenstelling tot deze Fimmen zeggen wij tot 
de arbeiders; W eg  met de vakvereenigingen I

Vernietigt ze! Z ij voeren je van nederlaag tot ne
derlaag. O p  voor je eigen klasse orgtms*tie in de be- 
dniven ' O p  voor je e gen organisatie van de revolutie !

Behalve de sociaal-democraten en de moderne vak 
beweging, traden in deze stakingsbeweging nog twee 
andere groepen op ; de nat onaal-socialisten en de 
K .P .D .

De partij van H itler bedreigde ieder lid, dat tijdens 
de stakings zou onderkruipen, met royement. W aarom  
deed HiMer dat? W aa ro m  zoo arbeiders-vriendehjk ?
Om de massa niet weer direct te verliezen, die uit 
teleur.stell ng over de politiek der soc. dem. naar H it 
ler w.-ren ge'oopen. Toen de Saksische metaal-indu
strieelen. Hitler hierover aanvielen, gaf hij dit als 
reden op. Men ziet. onder de heerschappij van H itler 
zou het er voor de arbeiders waarliik niet beter uitzien 
als onder die van Brüning of Severing, arbeiders- 
bedriegers allemaal.

O ok de gedragingen van de K .P .D . wijzen in de** 
richting Deze partij was ..jdens de verkiezingen al 
opgevallen door «-cn uiterst rationalistisch program,
a.s reactie op Hitler. De h iders van de K .P .D . maak
ten v n dc staking gebruik om weer eens niet , eige» 
vakvereenigingetjes" op te komen zetten. O ok ^ij w is
ten geen nieuwe taktiek, geen nieuwe organisatie vo r
men voor te steilen. Hun hec'e wijsheid bestaat hierin 
de oude bonzen, door nieuwe tc vervangen.

Het voorbeeld en de nederlaag van de Berlijnsche 
rnetaa bewerkers, bewijzen dat in de tijd van verschcrpc 
t risis. de arbeiders nog slechts om alles kunnen strij
den, willen zij winnen, h lke  andere taktiek leidt tot 
nederlaag, onderwerping en ellende.

Om alles, met om een deel moet nu gevochten w or
den. De macht aan de arbeiders in het bedrijf en de» 
s aat Z  edaar de doelstelling waardoor het proletari
aat op den duur weer zal kunnen winnen.

De k I assc-org a n isa t ie in het bedrijf, ziedaar de 
organisatie, waarmede de arbeiders weer naar den 
aanval, weer naar de overwinning kurnengaan.

Met de oude organisaties lijden de arbeiders steeds 
nieuwe ne-erlagen. Met de oude organisaties worden 
zij neergetrapt.

O p  voor dc proletarische klassc-organisatie 1

IM P E R I A L I S M E ,  V L O O T W E T  

E N  P A R L E M E N T A I R E  
C O M E D I E !

De toenemende impe.ialistische tegenstellingen, drij
ven ook de Nederlandselie bourgeoisie, d ienu eenmaal 
een van de grootste koloniale rijken der wcreM be- 
heerscht cn uitbuit, steeds verder den weg o o ’ van 
Ste-r.;er bewapening, hen imperium als het Nederland
sche rijk kan niet bestaan zonder een vloot die in 
staat is, in samenwerking met andere imperialistische 
groepen, dit rijk te verdedigen. Natuurlijk zou het 
voor de nederlandsche uitbuiter., zoowel financieel en 
politiek vnj wat voordccl'ger zijn indien zij het gaheele 
reusach ige, bijeengeroofde koloniale gebied zonder 
sterkere bewapening op den duur voor zich konden 
behouden. M aar dit is in onzen tijd onmogelijk.

Hoe nuttig huichelarij cn vredescomedie ook mogen 
zijn om de volksmassa in slaap te sussen, meï deze 
zaken a.leen houdt men thans geen wereldrijk bijeen.

De eischen van de reusachtig opgevoerde imperia
listische ontwikkeliog stc len de heerschende klassen 
voor dc keuze om zich. naast de comedie der vrede
lievendheid, tot dc tanden ti* wapenen, of als imperia
listische macht naar den kelder te gaan. Dic zijn de 
dnjfveeren van het vlootuitbrcidingsplan. dat de regee
ring van den „hddm an die voor het volk werkt’*, 
hcalt weten door te zetien.

c 'Ut c*‘,f van ‘k  2iiJ c  on2cr nationale
b .U .A 'l .. in de geheele „actie '' egen dc vlootwet, 
over dit uitgesproken imperialistische karakter, van 
het sterker opzetiend nederlandsche militairisme geen 
woord is gezegd. Dc partijchefs dier partij zijn er op 
ui', dc voorstelling vaneen vredelievende nederlandsche 
bourgeoisie te versterken. D it is de eerste groote leu
gen van de S .D .A .P . in deze „actie", hen partij die 
zelf het imperialisme metterdaad steunt, een partij die 
de onderwerping van de Indonesische volksgroepen 
w il bestendigen, zulk cen partij is, welke praatjes zij 
ook overigens moge ten beste geven, mede verant
woordelijk voor het nederlandsci e imperialisme. Het 
is ju in  dit koloniale bezit dat onze militaiHstPche 
scherpslijpers met den dï>g dwingt zich in dc kaart te 
laten kijken.

D it koloniale rijk is het ook dat het gevaar, ja de 
zekerheid dat Nederland in den komend n wereldoorlog 
meegesleurd zal worden, veroorzaakt. Niet de kwestie 
var. de geschonden onzijdigheid van de grenzen in 
huropa, waarover de heer Albarda het zoc druk had, 
is het die ons in den helle-kuil van den allesvernie- 
lenden oorlog zal storten, doch hel bezit van een zoo 
reusachtig koloniaal rijk als Indonesië en West-Indiö 
vormen, zal het nederlandsche volk in den oorlog 
slee pen. Daarom zijn d.^n ook alle vergelijkingen waar
aan partij-chef Albarda, en in navolging van hem ook 
de mindere góden, met landen als Dem marken of 
Z w it  erland. niets dan grove demagogie. Daargelaten 
of Denemarken inderdaad het militairisme a'gezworen 
heeft, wat gezien de sterke „pohtievloot nog wel een 
een gszins dubieuze kwestie is, moet worden vastge- 
steld. dat noch de politie van Denerrarken, noch de 
geografische en poli ieke samenstelling van dit land 
zelfs maar in de vene met het inderdaad reusachtige 
neder'nndsche imperium t ' vergelijken zou zijn.

M inister Deckers heeft dit uit esproken imperialisti- 
sthe karn1,ter van den Nederlandschen Staat en van 
zijn vloo plan, met on Aeerleybare gegevens blootgelegd.

De imperialisten zijn in deze zaken, gedwongen dot r 
de macht van de politieke noodzaak, altijd «enig - ma
len rëeeler dan de „democratische" dam a.ogin. Z iet 
hier eenige dier gegevens: De verbindingslijnen tus- 
schen het „M oederland" en c'e overzeesche gebieden 
bedragen voor Frankrijk 33 850 zeemijlen Voor Ne- 
derand 24.000 dus 70 prA. van die van Frankrijk en 
met minder dan 24 m a il m eer dun die van D e n e 
m arken . De bevolking van le t fransche koloniale 
Rijk bed a^gt 60 millioen nenschen, die van het 
nedcrland ehe koloniale R ijk eveneens. Dairente-er. 
bedraagt dit ge’al voor Denemarken 140.000.

De lengte van de overzeesche kustlijnen is v oor 
Frankrijk 30 000 K M .  V o o r Nederland daarentegen 
a lleen  voor den Oost * ind ischen A rch ip e l reeds 
49 000 K M  Dit is dm meer dan anderhalf maal 
zooveel. Vertegenwoordigt de handel van  Indone*i»



met het uitbuitende ..M oederland ' re e d s  eenderde vnn  
dc handel der fransche ko lom en met het „M oederl- ind ", 
de handel van de door nederland o rd erw o rp en . over- 
zeesche gebieden met l.ct bu itcnlan is met rrind r dan 
1 maal zoo groot als die van  dc fransche ko lo riën  
met hef bu iien lan . U it deze w ein ige feiten blijkt v el 
hoe reusachtig het im perialistische rijk der neder land- 
sche bourgeoisie is, en hoe iedere vergelijking met 
Denemarken mank gaat. Het is d t iinpenaiisti«. 'u  
rijk dat het oorlogsgevaar vuu r Nederland  z o o  i c l s -  
achtig groot maakt, D aarom  is h';t dan ook een leugen 
als dt heer A lb ard a , die natuurlijk  g ren m oei'c deed 
om tegen dit zw are geschut van  Imperialistisch.* feiten 
iets in te brengen, iu d t kam er verk laarde dat de 
nederlandsche regeering cr „n a tu u rlijk , met aan dacht 
een oorlog te ontketenen” . D a t  i? nie! dan van  de 
oude sociaal patriottische taktiek va n  voor d n w e re ld 
oorlog, toen het ook o»'»*rai heette dat de ,,eig*n 
nationale bourgeoisie, geen oorlog  w ilde  „ontketerer.

U it is rif impe 
bourgeoisie. Natuurlijk zal de ne l rland;,. hc b ui-qeoi ie 
gee nooriog „ontketenen . A lthans niet in dien z in d - t  
zij den oorlog zal verk laren  M e t een k ien e  groep als 
de nederlandsche bevo lk ing  in H u ro p i nu eenm aal is, 
kan men het geroofde na tuu rlijk  b ter rustig in b v i t  
houden, dan in een oorlog dc kans te loopen het
geroofde te i.?oeten ve;liezen . In dezen zin zal dus I er 
nederlandsche kapitaal met zoo licht tc t een agressieve  
oorlogspolitiek overgaan .

T o t O D  zekere hoogt; bevind t i.ich de Engeb che  
bourgeoisie in een soortgelijke po.it:*- O o k  deze zou 
het liever zien. dat zij h a a r  im perium  rust g kan u it
buiten en u itrooven . M aar bet is duide'ijk dat <Jit 
niets af eloet aan het feit dat eie ne le r la n d s n e  bour
geoisie wel medeplichtig is aan de im perialisti ehe
politiek dic tot een nieuwen w ereldoorlog  verr*. Iu 
dezen rëeeleo zin van het w oord  helpt het nedcrland  
sche kapitaal en haa r regeering dus w e l mee aan het
„ontketenen’ van  een nieuwen oo log. ('rouwt, ns w i j

wijzen er op dat rie t alleen door het bezit van  In d o 
nesië, dc nederlandsche bourgeoisie ccn p o s i t i J  im pe
rialistische, dus naar den oorlog  drijvende politiek  
voert.

Het feit d.it de nederlandsche bourgro ■ ie een zoo 
belangrijk aandeel heeft in de imperialistische drijven ; 
en van de Ke>nink ijke Shell Petroleum prnep, onder 
leiding van sche pslijpcr Detcrding, bewijst dit eveneens 
afdoende. Overigens zou zonder h :t bezit van Indone
sië dit brutale optreden van dc hólland-* he petroleum* 
magnaten niet goed mogclijk zou zijn. O o k  dit is dus 
een leugen vai: de sociaal-patriotische p rop a jand a . 
als er beweerd wordt de nederlandachc regeering voert 
geen agressieve politiek. W a a r .  zouden w i j  partij-chef 
Albarda willen vra jen , is de regeering. die ooit het 
•gressieve karakter van haar politiek erkend heeft ? Ze  
hebben het altijd stuk voor stuk ontkend en de tegen 
stander als den aanvaller voorgrstrld

Deze t.iktiek is ai evenzeer noodzakelijk voer het 
dóórzetten eener imperialistisch aanvaispoiitiek, al> de 
bewapening zelf. Z ij  is nc'odifl om de massa s voo r  
eigen imperialisme te w innen. H e l verzw ijgen van  het 
imperialistische karakter va n  de nederlandsche politiek, 
en h t ontkennen van  het agressieve karakter va n  het 
optreden van het nederlandsche kap itaa l, zijn beide 
leugens, die moeten dienen om de onderw erp ing van  
het proletariaat aan de nationale bourgeoisie grooter 
te maken. Dat de heeren van  de S  . U . A  P. zeit ook 
voorde  verdediging van IndoncM ë zijn, dat zij dus het 
belangrijkste doel van dc 'led rrlandsche buitenlands».he 
politiek, het behoud van Indonesië, ondersteunen bleek 
uit ile volgende opmerkingen door den heer Brautig.iin  
in de tweede kamer gemaakt: ..Het zal zeer wel m o
gclijk zijn," aldus deze collega va n  A lbarda , „m et 
een uitgave van pl m. 75 m illioen gulden ten vo lle  
een vloot tc hebben, die ais po litiev loo t buitengewoon  
goede diensten zou kunnen bewijzen, zo& ;d* de r/ jje r 
ring thans m eent d;»t deze vloot m oei bew ij/rn . * 

Openlijker kan het toch wel nier verk laa rd  worden  
hoezeer de heeren chcfs van de- S .D .A  l\  de nederl »nd* 
sehe bourgeoise in haar meest im perialistische en 
gevaarlijkste politiek seuncn.

Niet alleen de vloot zal haai „buitengewoon goede 
diensten" in imperialistische 'in  bewijzen, doei. ook 
de heer Bräutigam bewijst haar die.

Het behoud van Indonesië is een bedieiging van 
het leven Je r  nederlandsche bevolking. Zooals M ac  
Donald en zijn helpers de impci lalistiscne politiek van 
de Brièsche bourgeoisie steunen en alle gepraat ten 
spijt een agressieve, een oorlogspolitiek voeren, zoo 
ook de nederlandsche collega s van M ac Doua d, de 
A lb a rd a ’s, Door hun bedrlegeiukc voo sr«*!!ir.gen om
trent het nederlandsche pacifisme, steunen zij net im 
perialisme, Van  dezelfde wa irde is dc andere bewering 
door den partijchef v\.n de S .K .A .P . gedaan, n.|. dat 
Nederland zich „toch nlei zal kuauen verdedigen . 
daar het tegen het militairisme van dc grootmachten 
niets in tc brengen zou hebben. De regeering zou das 
met haar vlootpian ..het geld in hel water smijten .

Beide beweringen zijn in strijd met de werkeiijkhcid 
van onzen tijd. Beiden vlo.*. z>j logisch voort uit 
de voorafgegane bewering dat de nederlandsche reg ie 
ring geen agressieve politiek zou voeren en uit h**t 
verzwijgen van het imperialistische doel van de ncdei- 
landsche politiek.

Niemand denkt cr aan te beweren dar Nederland 
alleen zou kunnen standhouden ineen imperialistischen 
oorlog. M aar dat w il niet zeggen dat de machts
ontwikkeling niet leidt tot bondgenootschappen, waarin 
het nederlandsche rijk in Eu to p a  en in Azië tezamen, 
een belangrijk factor kan zijn. lien imperialis ische 
politiek kan vo o r dc nederlandsche bourgeoisie en niet 
vo o r haar alleen, slechts een politiek van  bondgenoot
schappen zijn. Daarmede valt het praatje van den 
heer A lbarda.

M a a r  het is duidelijk  dat imperialistische bor.dgc- 
nooten eventueel m ilita ris tische  eischen zullen siellcn. 
M en moet dan aan  het bondgenootschap met de cc  
derlandsche oouigeoisic toch cox militair voordeel 
hebben. Anderzijds kan op den duur het nederlandsche 
kap itaa l evenm in zonder deze im peria lis ’ ische bond
genootschappen w il het zijn rooversm acht in Indonesië 
handhaven in  alle opzichten staat das de redeneering 
Vau den heer A lb a rd a  tegenover de im perialistische

werkelijkheid . D e n ieuwe bewapening ir» N ederland  is 
niets dan de inzet eener n ieuw e rase in een agressieve  
nederlandsche politiek. D e  bew ering  dat de regeering  
het geld iu het w ater w d smijten is dus w erkeh js  ai 
te dóórz icht g. V o o r  de aangegeven im perialistische  
politiek w il ue regeering een versterk ing  van  het m ili
ta rism e . D it  is üe reeeie im peria istische po litiek  van  
deze regeering. D aartegen  kan slechts een rëecie an ti
im perialistische taktiek a!s ve rw eer gesteld worden. 
A ls  verw eer en als aan va l. V /an t net isn ie t w aa r dat 
ia den strijd tegen het, dc w ere ld  i>n her leven be
dreigende imperialisme, het p ro le tariaat zich slechts 
moet verw eren . Neen, ook 1. l i  ia de aanva l, het 
agressieve revo lu tionaire  optreden van  hef p io le tanaa t  
als klasse, dc **entge m ogehjxheid tot redding. Het 
verw eer, in w e iK n  vorm  ook i.-. hiertoe niet voldoen dc.

Is eenm aal een oorlog  uitgcarohen, dan ken geen 
enkel door reformisme in s laap  gesust p ro letariaat 
hieraan  voo rloop iy  iets veranderen. D a n  zullen er 
w eer m illioenen klassegenooten afgeslacht worden. 
D aarom  vo o ra l moet het pro letariaat in den strijd tegen 
het im perialism e in den a a n v a l staan.

A is  het pro letariaat echter een agressieve anti mpe- 
r.a listischc strijd w il voeren, moet het beginnen, met 
het nationalism e, dien grondslag van eine im peria lis
tische p o .iaek  at te wijzen. W e ln u , de heer n lb a rd a  
heelt het nationalisme als grondslag van  zijn partij 
w eer eens met den mees ten nadruk verdedigd, toen 
hij in de tweede kun.tr zei „D e  S .D .A .P .  is met v o l
le overtu ig ing  bereid werkzaam  te z-ju in het belang 
va n  het benoud ot het herstel der nationale onafhan- 
ke.ijKhcid . O pcnhjker k..n de \o idari.e it met de ne- 
derlands.be  bourgeoisie, kan de onderw erp ing aan  het 
unper.d liiinc met worden u i.g esp re  ke r.. t .e i nanonahs- 
me w ordt door de chefs van  dc S  U .A  P . georu ik t a.s 
m iddel ic r  onderwerp ing va n  de m assas. L>e actie  
tegen de v loo tw et is met slechts een schijn-actie. z i j  i s  

een onderdeel van  de cam pagne die moet dienen het 
pro letariaat a ls gew illig  im perialistisch werktu ig  .e b lij
ven gebruiken.

Vv i j  w illen  a lle  technische beschouw ingen, die de 
heeren aan  de vlootp lanncn  w ijden, thans buiten be
schouw ing laten. Z ek e r  is. dat de discussie ook op 
dit punt bewezen heeft, dat dc p  annen van  Deckers  
wel degelijk pos tiet g evaar in zich dragen. D e  heer 
D  erkers ontkci.de dan o.ik n e  den meesten nadruk. 
dat „z ijn  k ru iser" zwak zou zijn en dat de verdediging  
van  Indonisie* zoo hopeloos zou zijn a ls de „pacifisten" 
het voorstellen . N a tuu rlijk  sprak ook hij met o ve r de 
cventueele bondgenootschappen. O v e r  zoo iets spieekt 
men niet. zoo iets doet men B a s ta !

N a a r  men v/eet heeft dit im perialistische .spel nog 
een na-spel gehad. Versch illende heeren. voo ra l van  
a n t ire v o lu t io n a ire  zijde, hebben n I. den heer A lb ard a  
getracht het vuur aan  de schenen tc leggen, in de 
kwestie va u  de landsverdediging. D e  lieer A ib a rd a  
draaide toen een tijd lang om de zaak heen Z e i dat
zijn opm erkingen slechts betrekking hadden op het
buitenland, enfin draaide en spa ite lue als een kat die
in het nauw  zit. D och  ook dc heer A lb a id a  zou weer 
op zijn imperialistische poo jes teiecht komen.

D c  eeraic die medelijden met den armen „ le id e r"  
kreeg ve as de lieer M a ich an t. H e t weck gemoed van  
dezen gr. ppigen dem ocraat werd aangedaan, door dc 
benauw dheid  w aarin  hij zijn v  u nd va n  dc ..roode
dem ocratie " zich zag kronkelen A ls  een br.eschende 
leeuw  — dit beeld past toch goed in het wapen van  
dezen nat.oualistis .hen  dem ocraot ? — sprong a:j voor 
het kronkelende katje A lb a rd a  en brulde het der. 
„ehriN teiijken" heeren toe : „ U e  moderne arbeidersbe
w eging en dc S .D .A .P .  is sterk uitgegrocid. Z ij neemt 
een zeer belangrijk deel van  de m aatschappelijke w e rk 
kracht en iit*t intellect van  een groo.e massa arbeiders 
op Z i i  is naar mate zij stem er werd en beter georga
niseerd, meer verantw oordelijkheid  gaan gevoelen cn 
aanvaa rd en  vo o r haar optreden. Z ij  houdt de arbe i
ders at van  het gevaarlijke communisme. A ls  regeerders 
heboen zij het communisme met kracht bestreden".

Z o o  D r u i d e  de Leeuw van d c  nederlandsche demo
cratie, zoo ... uide Marchant. H ierna scheen de in het 
n a u w  g e b r a c h t e  Aióarda weer wat opgeknapt, waarna 
<(e deniocraiiscnc l.reuw ?!jn collega s van de S .D .A .P . 
s i r o o p  om den mond s m e e r d e  en met een lieftallige 
stem vervo lgde : „A is  het regeerings- en be.stuursbestei 
is doorweven met vertegenwoordigers ook van deze 
partij, zal de staat het b e s t  t e g e n  revolutionaire expe
rimenten zijn beveiligd. Z oo  i s  het. E n  dat weten 
natuurlijk de andere heeren even goed als dc sluwe 
heer M archant. Misschien w iet de heer Duym aer van 
I wist het niet, maar daar is hij dan ook ge .eraal 

voor. W aaro m  stelden de rechtsche heeren dan toch 
al d.c vragen aan hun nationalen Albarda ? Om twee 
redenen ; Ue werkt.ijkt strijd tegen het imperialisme 
moet geknot, moet kapot genaakt worden. D  r is de 
algemeene reder.. De tweede is van kleiner politiek 
belang en le .ic it  dc mogelijkheid van een nieuwe 
»ehr istelijke coalitie-regeenng.

Het is dan ook opmerkelijk dat de man van de 
uiterste noodzaak dat monseigneur No!ens noch aan 
de vragcnstelle i| meede-.d, noch met eenig w o o rd  cp 
Je  kwestie inging H ij wilde zich blijkbaar met binden.

De anti-icvo utionairen wilden daarentegen aan een 
oventueelc kathoiiek-S.D.A.P.-sche samenwerking een 
-oaak in het wiel steken W a a ro p  komt nu de betce- 
kenis van het antwoord dat de in h .t nauw gedreven 
heer A lbarda tenslotte gat neer ?

h r  wordt hierover een bui. enge woon kabaal gemaakt 
in de pers van de S .D .A .P . A lle  verraad, alle overgave 
aan militairisme cn oorlog tracht men tc verdrinken 
in ccn meer van frases. Men houdt zelfs nieuwe op 
tochten. V o o r de film. Het is met deze nieuwe optoch, 
als met de laatste verklanngen van paitijchcf Albardat 
daar de eerste met „echt genoeg schenen, moesten ze 
over gedaan worden. Nu leken ze „net echt” . Zo o  
was l et met „de optocht ex'k De eerste, die de echte 
moest zijn, w’as met „echt genoeg . Daarom  moest er 
een comedie op rouw worden gezet, D:e zou dan voor 
echt moeten doorgaan en de . echte moeten vervangen. 

Z o o  is het cok met de slotverklaring van A lbarda.
Z ij  moeten doorgaan als het bewijs van echtheid 

van het pac:fisme van de S  D.A.P.-sche bureaucratie, 
die door de eerste verkiariagcc wel wat geleden had. 

W i j  stellen echter vast dat de bourgeoisie gerust

kan zijn. Die is trouwens nooit ongerust gew-eest. Z ij 
keet volkomen dc waarheid van rte woorden van  den 
heer M archant, die zoo precies de positie van  de 
S .D .A .P , als schakel m het imperialistische samensitl
kan schetsen.

I er wijl de heer Albarda -zoogenaamd de nationale 
verdediging uitbande, hoe en op welke manier een 
eventueele mobilisatie zou .bestreden worden zei lnj 
er met bij. haalde hij haar aan den anderen kant weer 
naai binnen toe.

H ij verklaarde n. 1. mets nieuws te hebben gezegd 
of tc hebbin willen zeggen en deelde mede nog steeds 
c p  iiet standpunt te staan van de resolutie die zijn 
partij in . had aangenomen en verzocht tcr v e r
sterking hiervan deze lesoiutic op te nemen in dc 
„H ande lingen  . Hetgeen geschiedde. W a t  zegt nu deze 
resolutie omtrent .loeiiiaatie en landsverdediging / In 
deze resolutie leest men o.a. dat de S .U  A .P . en het 
N A  V .  verklaren, dat zij geen medewerking zullen 
verleenen tot een mobilisatie, indicn het bevel daartoe 
als ccn drijven naar oorlog zou moeten of kunnen 
worden gekenmerkt ot het oorlogsgevaar zou oproepen . 
A ldus oe verklaring waar het op aan komt. Uuideiijk 
genoeg niet waar ? W ie  rekening houot met wat 
reeds boven opgemerkt is, n.l. dat geen enkele regce- 
nng ooit zal erkennen dat „haar mobilisatie een 
„drijven adar oorlog zal zijn, die ziet hoe inderdaad 
ue b .D .A  P . zieh weer. evenals voor IV H  bereidt 
verklaard „in  het belang der nationale onafhankelijk
heid het impeilali'me te steunen

Z o o  weet de bourgeoisie pr.T«,- V«v z i j  aan de 
heeren van de S , Ü A r .  neeit. Z o o  worden u levens
belangen van de proletarische massa s gebruikt v « « i 
een parlemen air politiek steekspel van de sterkste 
-ooit. De anti-re^ o utionairen willen dem ogelijkheid 
v..n een verbreking der cea.itic voorkomen.

De b .D  A P . is thans maar al tc gaarne bereid om 
van „geschiktheid tot mede legeeren', dc kwestie die 
hierbij n. ar voren gehaaid is, at te zien. Het is voor- 
loopig toch voor haar maar beter als „met geschikt 
tot mcderegceren gekenschetst te worden. In dt zc crisis
tijd kan zij beter niet de verantwoordelijk voor mede- 
regeeren aanvaarden. Het voorbeeld van M ac Donald 
en van dc Scheidermann partij zegt haai d.i duidelijk 
y. «io« g hci .t ais de ..uiterste noodzajk e; ,3, zal dr 
i . D . A .P . mede de regeringsverantwoordelijkheid d^age«.. 
A ls  rustige cn loyale „oppositic-p^nij is zij v0o r de 
bouigeoisie var. m.r.stens zoo gioot belang.

M a jr  het nederlandsche proletariaat stact tegenover 
de verscherpte imperialistische situatie, hulpeloos cn 
verzwakt Het vertrouwen in dc reformistische partij- 
v-.ief en parleunm a lëis heeft de ci^cn beweging tegen 
het imperia isme vervangen, hens zal de nederlandsche 
arbeidersklasse op vieesehjke wijze uit dien „pacilisti-  
“Chen droom ontwaken. Z a l  het eerst zijn als het te 
laat is ?

V A N  O N Z E  A F D E E L I N G E N .  
BO N ZEN -T LR RLU H .

W i j  publicecren onderstaand bericht uiteen manifest 
van onze Kotterdamsche kameraden waaruit blijkt, dat 
ook de f eeren Sneevliet c.s. discussie van arbeiders 
vree zen en met geweld laten keeren. Deze bonzen- 
houding wrrpt dan wel een eigenaardig licht op het 
protesteeren tegen dc geweldenarij van de C . P . H  
waaraan de bneevliet-centralc tcgcnwooiehg zoo druk 
doet. A rbeiders! zorgt cr voor dat het recht van vrije 
proictai ische discussie weer ingevoerd wordt.

D it recht is het voornaamste wapen om te komen 
tot zelfstandige beweging der arbeiders.

„O p  de vergadering van het P .A .S . in het verkoop- 
lokaal op 2i November spraken ei.* hc£ien bneevlirt 
en Smit.

•nterrupties, een revolutionnair recht, werd verboden. 
Arbeiders mogen met spreken, alleen bonzen, de vijanden 
der arbeiders.

Kameraad A . Bom werd bedreigd. Topn kameraad 
K ie i zich voor debat opgaf, hitsten de bonzen de 
knokploeg tot gcwc d op.

Onze p.g Kief werd op erjclijkc manier mishandeld 
cr. moe fit met meer aan het woord komen.

Bons Sneevliet ve'iklaarde de:e mishandeling opzijn 
plaats, want je moet je onderwerpen aan de leiding 
der meerder heid. W ie  en wat die meerderheid w as. is 
ons en de rest van de arbeiders op die vergadering 
onbekend. In een arbeiders-verg idering zullen de 
arbeiders behooren te bepalen, na discussie, waarover 
gediscusnerd zal worden, tien meerderheid die dis
cussie z i’ bele.ten. is ten onding.

Zo o ver is her reeds gekomen, dat Arbeiders-discussie 
met ii.ee.' geduld wordt.

Kameraden, begrijpt hieruit dat jullie de waarheid 
met rr.oogt hooren.

Binnenkort komen wij met cenopenbare vergadering, 
W c  zullen daar trachten aan te toonen de crisis van 
liet Kapitalisme cn eie taak van net proletariaat.

Kameraden, dan zal jullie het duidelijk zijo, waarom 
dc K .A  P-m.nschen door het Kapitalisme en parle- 
men’aircen vakvereenigings bonzen worden neergeslagen

Kapitalisme, parlementaiie partijen en vakbewegingen 
vormen eën front tegen het revolutionnair proletariaat."

D e  A F D . R O T T E R D A M  hield op 3 Dec. een 
goed bezochte cursusbijeenkomst o ve r  „R u s la n d  *.

U it  de door arbeiders gevoerde discussie bleek de 
noodzakelijkheid van  de bespreking va n  de kap ita lis 
tische lijn in de kussch ische politie»:.

D e  A F D .  A M S  I E R D A M  belegde een openbare
'vergadering op  10 D ec  o ve r het „O n tw apenm gs*  
bedit>g van  ce S  D . A . P . ' H oew e l de opkomst met 
groot was. heeft ook deze bijeenkomst v a n  arbeiders 
eer. r.a d.oCü»sie gebracht die de K .A  P.-gedachte zeker 
zal versterken.

Sm ds eenigen tijd is er ook een A F D  D E N  H A A G  
oie met onze krant flink w e rk t en met succes.

K am eraden , pakt aan. opa<,t o m e  kranc g e r t r 
Kelder k*n  versehenes-


