/. ~~'\.

'.!

1.;« L~) /1/ ~~

D~--7

P-:~

~--

-r.: I !CJ "-Y) r:

r~ ~~'J!/0r:

tjf/C7/ /J (!) U V(/~\7V~ID 0/(;/1/1(/L..-L
J '--1// I~!JLJ flJ()lA
U
U
I .--/ ""',

J :;;;;

j

~

CI\J

L./\.-/~--'

'--"'L/U

1-.

Uitgegeven
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In Catalania en Aragon is de klassenoorlog
begonnen. Toan de fascist~n,
d0 generanls
en de Ksrkl<liekell h..
in stao.tsgr82D ar:n~;j.ng2n,hebb·a'1d.::arbeid3rs-massa's
d2 kaZ3l"n~s 2& 8rs2nalon
b81tormd en
deze berd2D darr na9l" de duivalgejaq.gi.
Dit v.7a~;
Z·'}·3r
naar d,3 zin v a.n d e Hll::.rnG:!ra~i:=,ch.?"
bourgeoi3ie,
vpn ta8r comnagnons,
d~ ~ngJls:
:r
Pr-a n se 1<.1nit~l~st·~nen van hun g,:?z,'1;'18r'.~;~:·::" 1: .n dLa n+
gors, d.. bu. 6é::'1·lyke
en de z.g.n. socig,l:'stische T)8.I't y -18 .id> I' s .
wat zy vreesdon
an haattan, d~t
was, d~t d.::arbeij~rs bewaD2~d
b l av en , dg,t zy d e b .?~rvv·.3n
na.:
men en dcor soldaten-raden
en arbaid2rs-comit3's
e3n zalfstandigJ
m~c~t vormdJn .
.Van~f het ~2rstG oganblik
b::=gre2n
de bour~eoisie
--.....
::>
hat dod21VkB g~vaqr, dat haer ha2rschapDY
beJ~2igd0
en met al ha~r hul~troepJn,
met alle mi~dQIGn,
s~oldo zv zich teW3Jr.
Telkens werd d~or dJ regering de ord3r uitg2va~rdi~d, dqt de al"b~idsrsrqdan en 1e soldat2n~ad~n
ontbonden m02st311 word~n, Als haar dit g31ukte, drn

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2.----------------------------~-------------------r~k2nd2 zv hper
door te v02ran,
leger. van .15000
de arbsid2rs
er
nenen.

ZRRk E2wonn0D.
~n om hRqr bGslut~on
vormde zy een betrouwb32r
politleI7lRn,1~:
t mo d cr-n en zwan r b(.?waT'2~ld,
weer onder m03st brengan an ontNa-

MAf.R DE ARE€ID~RS
H:!;BB'-':N ZO Fin., VAN

dat 13 2~rste grote aenval der
r2gGrin~ werd afgesla~en.
Dit
ZIClI-- AFGJ;EÉTH:l'; ,
br~ngt do regerin~ en ~llen die
ha~r steunen in 33n zeer lastige posit~e. Na de eerste berichten,
di3 alle zeid~n dat hat de rag~ring w~s, die t~~r annvals-gard3n tegen de anGrchist2n
in b2~Ggins br~cht, begon
d0 openlyk~
~~ Q~ vermomde k~~it~libtis~hG. nars te
basrVDsn, d~t het eon grot? stommi~eit was om dat
zo te ZG~ï?2n. M:)n mo os t do .8n~1'cl1ist'Jnen de arbei~rs
de schuld gaven! N~tuurlijk!
~n dus v3rschoen
direkt 2?n stortvloed
van artik el on en "gekLmrde"
b3r i c h ten.
Ja ]ee3tdie
din~en Gn wRt ~~ je d0nk3n?
"Larr in Barcelona is gen 2de10 en holdhaft~ge
r::::~")_'i:cg
b szi.g cm e on heilJ_?_';s0rljd t,? vo cr-c n voor
v s-v t: ~i· (~n r~ch"':. Zy h ee f t h o t hc l o volk ach t srzi~~; ~llo vars~tillan
tus~)n uit)uita~s
3n arbeid3rs z.n vûrdw2L3n
en hat ~~~t er nog alle?n om,de
f~ecis~en t2 varslaan.
~n LOU homt 2?n tr02D schurk3~~ ~ larchistan en andere rool0n, en aie ~·allan
dq.r ~i~ goeie regering
aan. W~t een scha~daal!»

-.~~

r;A JF,

v~n ~e u~rs niet
zo n i.~ee"j8. kè~lt! ((;an·:' W'lp.r!wl-'Lc.n we
d~t liedje ook IDsar peboord, van een
e~ele, democratische
enz. reeering,
die door een
t~oep rooie schurlen en duistere ele~enten .....
Ju j s -c! int 9 'L 7 !
15:~_r_f!l~:l·
hee t t e toen de meneer, die zo erg goed
en tast ~as. En die rooie schurken, de onderste
m(;àQ~r v -.n de ma » 't sch annv , dat war-en
to 0.l1 rif; bo l s.j ewiki en de Petersburgse
arbeiders.
Die LeLjn en
"' .•••••.•

~~I.~t~

-

--'T"

,

als ~e die snuiters

3.

._.:..
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Trots1{i.,waren die toen n i at met Duits goud om~ekocht?
Jawel, dat zei toen onze wafirÎ1eid-li:?vende
pers.
En in 1~18 en 191P, toen was 'er weer zoiets.
In Dui 't sLa nd . Noske heette toen de msn senvr-Len d ,die
orde en vrede en rec ht ,e'nvryheid en wa t er verder
a~n moois te badenkeh viel; verdedigde tegen ~et
rode schorremorrie van Liebkn~cht en Rosa Luxemburg.
Zo zei toen de gmdbetaalde
hoer van hat Kapitaal, die zich koningin der aarde no om t , li;nzo zei
de minder goedbetaalda slet (maar met hoop o~ beter)
di,~ zich po rs der arb )iders no '?mde.
En nu horen we datzelfde liedje we·:;!'
z Lng an .
We zullen d8 moeite nemen
een ~reep in de reptielenbak te do~n en hQt ongeviste kruipdier en zyn produkt \V8.t nader bekyken.
Nemen we }~~1et
Volk" van 5 IV~lei
j. 1. Met grote,
vette letters staet daar in het ocr.tendblad:
DPSTAND
ON~K~TEND
DOOR ANARC[IST~N.
Ma2,r leest msn dan nuch ter-wa tda8.ronder s t a» t,
dan blykt uit het bericht zelf, dat de.strTd door
de ~.3er i...I!.g
is begonnen.
Dit is een veeltoegenast trucje,waarmee een door
en door rotte dagbladpers er telkens OD speculeert,
door een ve~gedrukte, leugenachtige nkopH, een beri«ht voor haar ba~s, het Kaultaal, onschadelyk te
maken en de lezers van de wijs t~ brengen.
In het avondblad komen' ze dan zo voorzichtig mogelyk met de verklaring ~oor de dag »dat uit de berichten'uit Barcelona valt a~ te leiden, dat de
bloedige botsingen hun oorsprong vonden in ean noging van de regering (!) om zi~h meeste~ te m~ken
van de wapens, die door de anarchisten verborgen
werden gehouden ....De anerc~istan, die zich door
d~ze voornemens bedreigd voalden, lianen te hoon,
vielen de gewanende macht aan ....."
GEEFT DIT BLAADJE AAN JE KAM~RAD~N DOOR. WI~ M~~RD3R~ EXEMPLAREN WIL V~RSPR~ID~N; KAN ZE YRIJG~N.
------------------------------------------ ---------
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.N~ r~')~J~
J\f~N .20~N

es goed.'bek'fk"m. Ten ee'rste
o on i e uvr , d a t d e
"
"l<ou" in. het· Ochtendbl~d
e9n
v~t~~ leugen was. Ten tweedé ~ooien ze riie ~oorden
~Dofi~ren~
en ~v00rne~en~"
9~n b~etje door elk~pr.
Dat zvn v~n die k19ine ~enieni~heidjes.
,Ten .d e r-d e ~!letenze net zo g02ri 81s WV. 1~.t er
geen sorake.is v~n ~erborgen Tanens, ma~r dat de ar
Seiders in Catalonie ge~anend zyn en dat de regering hat darroD voorzien heeft.D~ regering hed al
verschill-e-ndë-keren het "besluit" ger.oT!~en~d a t de
arbeii~.:rs d e w ao en s weer moesten afR'even, ma."'.r
ze
had totno~toe
niet het lef om dat besluit door te
vo eren. Do.FtPVOor werd een 1 F>h;-'0 J1l?n"')01 i tie-troe'Y)en
vé'rzameld-endle
z ou den het nu doen.
~en deel hebben Zè gekre~en ook, in hun korpus!

TI:l::;TDET~'RIG
B"EHICHT
-_.- ---;--- --- ---

b Lv k t er uit,

M~pr het bericht is voor~l v~n belang, als men
het vafgelvkt
m2t hetr artikal: "De Brand In Catalo~
nie~. j.n 't tel~d2 bInd
12,~:r woor-d daarin is e sn va l sh-rtd , eon verbor~en gsmsanheid
of e2n brutple.leuR'en.
Volgens het bal 3nd2 rac~Dt wordt er earst wat
g ewa uve Ld over "bJ..00dartwi<;t". DFlTI s+r oek t die meneer zichzelf
en d3 hele slamnamoersklasse
wat moed
in: 't 'Z~l'zich T·>i~l
n i et uitbreiden,
9·?n ole.?tseLv k g3V131, e n z .
'81'1DiN

KOM~~ U·ti!

teg'en d o 9rb3id2rs
d is strvden.
Ba.r-c e Lon a r. 8 2f t doo i- he t e.nar=
chisrne zo'n slacht~ re~~tati2.
~ant di~ an~rchi8t3n
(hv b3doelt n~tuurlvk
do' arbeidsrs, maar D~st sr wel gloeiend voor OD om dat
ts zezgen', zi2n telk1ns ~;an 9ndero uitweg' dan
D? t P>?~·!21d. En, zie je, d,; misd"tdiR;ars v8n·'d.Gond..?r-"2r~ld,
di:; vo olen d:l.prook zo vesI voor en d i e
duiken dsn in zo'n be~epin~ ond~r en d~OT moet zo'n
reg?rin~ toch Wqt t2~en doen ..·..
-Gut?' buuj-vr-o uw , n i e t det ik kw~,~riw i l sor-o k en ,
ma= r- diie mis1~dig'2rs hou.sn ook zo van gO';\J21è,
begl'yO j3,
z o da t ik ma= r- zz:g,~ ,?1l T!:il ::lR t 1~':? bo v e n 'lA. t
artik21tje
w21 kunnen zotten: nAnarchiSffi2 en Misdaad

VL'11]Jl:]:..J;b'J~8-

----------------------------------------------------
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5.--------~----~-------~-7~--~~---~----~--~----~-Niet om k~a~d to snraken,
gut nee, ·maAr ik' Wil' m~~r
zogg.sn
d at d i e m i s da.I i g :'Y'S oo k z,o.'-;n.
.g esnu i s zv n.,
WawGl, 'jç81w?l,kW9~k, kwak, vl1:ms. .bo r-r-o L men drinkt
wi3ns woord m0n sorJakt.
Nog :-:?nk ïo i n z i-nno t j o : .,'
.....i.nid.2 ''?2rs·tB
.daQ'0n
van de bu r§;eroo i: 1 o'Pc'
, to en de regerd:ng wa DeM
had
uitgedeeld ~Bn het yolk ... (~e regerin?? Di~ was met
de hele ho~e-hoe~en~b~nde
ondergedoken
en de wan~ns
zyn door de arbeidE~s in een bloedi~e strvd ver~v9r1)
.... heb~en er uitspattingen
nla~ts§ehad,
di~ van'
terreu~ GD roof, ~eDl~Rgd door beroensmisdadiger~,
niet waren te onderscheiden."
Wa2r Q2 vent het hier over heeft, masr wat hy
niet rond~it d~rft zeggen, is dat ~e arbeiders de
fabrieken en bedrvven in beslag namen en er de bibberende oarasietenbende
uittrunten.

D

Dat, is h.e t wa a r-ov ar- gestreden:
~ordt.:Macht,
dat is debedrv~en
en d e wa.pe n .3!
,De bou~g90i~ie
orobeert de arbeiders te ontwapenen 2'1 ~e, ,J::1 dr- bedrvven l.'J"'er
af t c roven.
Dat i s ~r ~~1 \.;a
t.aLo n i e a811 de h a.t d en da t pr-o ber-en
alle in.~t~oeiie's ~er bezitte~de ~las8e voor ons te
verber,!C'_.
,
Een ~eel van de aanvalsg8~je
is na8r de arb~iders
overgelo~en.
De berichten kvnn3n niet verbergen 11t
ean deal vqn de 12dan der z.g.n. soc~ Dsrtv teg~n de
regerinp: v ech t , Tr:.:2t
hun m sdaa r-b e i.der s . "
'
Wij zyn geGl1 an~rchisten.
Wij zeiden reeds eerder en mene~ ook nu no~, dat zy niet scherp an niet
duidelvk se~o2~ de kanitalistische
te~?ri~anv~l zagen a'1,nko:-,:,~:G,
Ep, r wij
zvn eea m.st het I'8vol'lti.on al te Pr oLst a r-á aat vari Ca t a Lon t o , of ze anarchisten
of POLI of wa t 00:: gs no emd wo z-deri , als het in de
s~hJrDstc s~r]Ji
t2g2nhJt
KaritaRl staat!
S~A iWaUS? SLA HA~D, SLA ~~FST, ~2wapena8 arbeid", r sh ~ ? s·
S <: v c. n S!) :J n j J!
-q: ris
nog nor) i;, i·~t S ,7 e T' 1oren door :2 lJ"l'fi t.;:, 81::,?-n!Ve21 dc o;- te zu cn t te
ç
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PARLt1!'J5B1~RISME.

De stryd is in volle gang! D~t zeggen tenminst3
d9 Doliti3k~ part yen. En dan tiedoelen ze niet de
geweldige klassestryden, d ~ zich over h~t grootste.
gede0lte van West-~urop~ en AmGrik~ RfsD21en,maar
~un ond0rlin~e stryd om zoveol mo~?lvk st~mmen OP
hun party te verzamelen.
...
Zij, ~ou de Viss3r, Albnrda of Sneevliet, zullen
hat wel in het parlement voor de ~rbaiders opknappen
Nu is thans ~o ~3rkalyk no~ steeds zo, dat er .
ho)l v03l arbei1ers zvn, 1io in het parlement a~S
strijdmidjel g2loven.
In Dui t.s
Land -eu-Ytalie is hot Dl'Irlamentw·ep-gevapgd. Dus, zo zo~pen v2)1 arbeiders, m03t dit narl}m~nt w~l enig gevaar voor de bourgeoisi3 h3bben
geh~d, indi3n de arbeid~rs dapr hun verteeenw00rdir;2rs zoud sn sturen. ~n ind2rj~.qd, zo Lvk t ho t l.
Ma~r doz0 arb3iders hebben nog m0?~ pylon op 'hu~
boog. Ze wyzon d.an OP de vroeger'; nar-Lemen t a i r-e
strvd ~a~ de soc. dom; beweging met een Troelstra
a~n het hoofd, die het toch m~ar geluktá, socialê
wetgev~ngen door te drukken!

MAAR DIT AL-

Hat zegt n.l. ~elamaal niets omt~atit
h2t huidige belàng dat het parlement
zou hebben voor de ~rbeidars in:de
neriode van het k~pit~lismo, waar we
th8ns in verkOren.
.
Deze kameraden v~rliez0n uit het oog, dat met de
verande~in~en, die zich de l~~tste 30 ja~r in het
kanitalisme voltrokken, ook het prrlem3nt van karak
tcr veranderde.
_
~,1.:::-n
k ende in die t.v
d nog ni -t r1.:? g·?vnldip-"
gràt3
trusts'3n kartels; d s ma ch t f ao all . ?s-b3h2ers-2nde
bRnkiti~tGllingen _aren nOE o~bekend. Het was v~el
·?:::rd;~r
omg ekeor-d. Er waren on tsjba>r-voI.o kleine .ka
p~talisiGn, ieder met hun eig3n bel~n~2tjes en wensen. Zy vocht~n tegen elkaRr; nreci?s dus als teg3nwoordig. Alla2nhad
di2 ond2rlinee stryd nog niet
di~ f3lheid van v8ndasg.
En wal om de e2nvoudi~G redan, doordat m3~ ni0t

LH;S

B~vtr-JS T
NOGNI~TS!
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werkte. Iedere k~D~t~list
trachtte zijn byzondepe
belangen zo go ed n.ogcLv k door te zet tem. De kllDi:bq,listen die ongeveer gelyka bel~n?en hadjen, sloten
ziet apneen in nRrtyen, di? in het n~rlement d3 belangen dar verschil13nda
kanitalistengroenen
hadd?n
te verdedigen.
Zo had men oartyen van groot-grondbezitters,
han
dela3rs, industrielen,
Haven- en Sche3nvaartk~nitalisten enz.
IN HET PARLFMENT

In het oarlemant was er dus tue
en on der-Ling '?:Ol1
belang-enstryd. Laten ~a elka~r goed begrynen. D~ heren ccncureerden
natuurlyk
Ory de markt
tSRGn e1kaqr
Maqr in het Dar1ement
vochten Z7 ond~rling
voor het doorv6aren
VBn economische
mn~tr2g01en.
Zo wa r .»; b . v. d..?sc he.::?DV'i2.rtan h a n d e L s k a Di talisten ta~~n besctarmende
rechten. Zv lmF~rs m02S'tan'b au d s ; d r-v vm m e t d o bu i t en l anc c s '':F.P1it<>.list?n.
Als d e z o dus
d e z e Lf d o ma a t r-esz c Lan
tYi,..:'n h s n z o u d sn
n8ffiGn~zoudon de ~n~tiona19"
b21angon in de kn?l
r on.;n .
De l~ndbou l-kqDit~list~n wilden wel baschJrm~nde recttGl, om d~ l~ndbcu~-nroductJn,
hi~r b.v. O~
de Nad:)~l~ndse m~rkt zond2r concurr3nti3
t~ kun~?n
vGrkoooQ. Zo w}rcn dus d? in~ustri012n
voer vr7h~nd21 sn d? La r d bo r-w ,?rt·::~·:;n. D2 Li.b er-a Leu , di; 'lltyrj
zo arg vo~r dG vr7h~nd21 war3n 2n no~ st)3ds ZVD,
vormJn d1TI ook dG 3cht2 varteg0nwoordl~2rs
v~n het
industriale
groctkauitaol.
H~t oarlement
~~s dus de kamDDlq~ts
d)r gah0le
bur~3rl~k3 klasse. In hot oarlGmont werdan hun t~gahstaJlingan' oVjrbrugd.
D ~~.t j. s da n d0 t '1 d W a.' rin q, 11 2 .::
n d ,3 b G zit t.)
rs
s tsmr-och t hs bbon . SL:chts
Z~T kunn en bo na Lo n , 1'r:'L2 in
hat narlam3nt
zullen .zittin~ namen.
W ~'lfn-}n;T-~?s.~·~~~ttJ
- sen'h

------------------

Van invlood ~er grbeiders
in
h~t D~rlement was LO~ ~2?n
s"1'3.1.::,.
~'!21wa r en ëh~ :;;b"l'~2rs
al i~ ~achtiS2 oDst~~(2n n~qr
vorJTI gJkoman, m~~r toch h~d-

8. --------------------...-.----.----.--.
------------:------d3D d3 bewegingen
nog te weinig kracht aD de Bour~eoisie erg ongerust
te maken. V8n werkelijk
kJ.asse~~rbAnd wa~ nog geen sprake. D8arvoor ~aren trou~ens nog de bedrijven
te versplinterd.
Ook was de
over~e~~nje
economische
macht van het Proletariaat
noc nie t zo groot als tb ans in de o;e-"eldige, ge een trRliseerde
bedrijven.
Met de opbloei van het K~nitalisme,
toen de bedriJven steeds groter werden en steeds meer arbeiders in Qic~ oDsloruten,
toen de ~rbeiders
dus minder versulinterd
wa r en , kortom, toen zij een m8:ch~
\'ler-:J_e~,
gezamerlijk
de Loo n s Le ver-ni j d:"o.::?qen
en er ,.gezf~,::"\enl:ijt
in de fabrieken
en in de dichtbevolkte
steden over kenden praten, toen ~er1~n Ge Brbeiders
~olitiekan klassebewust.
!n ook zij sloten zich sAmen~ In or~anisaties!
D~a~, w~er de Boureeoisie
over de belangen va~
het gehele l~nd besliste,
daar zouden de 8rbeide~s
ook vertefsnwoordigd
zijn. Niet alleen voor vrijh and iL o ;' ba sch er-mi ng- zou men ve ch t or, ,. mv ar voor hét
doorv0eren
v~n soci~le wetgeving.
E~ h~t lukte de 8rb2~ers!
~iet ~lleen door hun
parI ~entaire ~cties, maar doordat het zich ontwikksJe,d
KBnitalis~e
~ezonde en goed-geschoolde
arbeidErs nodig hal.
M--=
81" de p.rb2iderE·ng,rtij.?nkv am=n
niet zo maar in
het P2rlem~nt!
DB~rvoor moesten de arbeiders
ook
vecht2n! In een sest~iige
en langsurige
bewegiLg,
h~er illetgeweld an ~rote st~kingen,
dq~r mat petitlone_t0nten ~11 üemollstraties, g o Lu k t e het de arbei-..arbaidcrs,
ondanks hst verzet der BourReoisie,
het
alg3~ene
en ~elijke stemracht door te
·-zetten.
Mqqr nu z~t2n daar di~ vertegenwoordigers
van de
arbeiders.
In h2t be~~n hielden zij h?ftig3, hartstochtelijke
en l~ngi, heel l~nga redevoeringen.
Meç;r '3.lshat daarbij zou blijv2n, zou h?t 'Jarl2ment
vo~r de ~rb}id0rs
vairig nut af~2rnen.
AJ. hael
t a c t äe k .

gauw

veranderden

de n~rtij3h

dan ook hun

"

(word t ver-volgd \

