
D e s ta k in g  aan de
m e e lfa b r ie k e n

* ' . _ ^
s V an Amsterdamse kameraden uit de 

bedrijven ontvangen, wij Het navolgende 
stuk.

D e ' staking aan- de meelfabrieken 
„H olland” en „Ceres” /is haar zeven
tiende week ingegaan en het einde is nog 
niet in zicht.

_• H et hardnekkige karakter, da t d it con
flict heeft aangenomen, berust‘op de prin
cipiële tegenstelling itussen de stakings- 
leiding enerzijds en de directie, de Unie- 
bonden en regering anderzijds.

H et is opvallend, da't op d it ogenblik 
bijna niet meer gesproken w ordt over een 
jftestatie-toeslag, w^awjoor het conflict 
ontstaan is. M aar het zw aartepunt is v er
legd op de wijze, hoe deze staking w ordt 
gevoerd.

D e 'door het personeel gekozen sta- 
kingsleiding, de  financiering en de orga
nisatie der staking zijn in  strijd met dc 
vroegere opva'tting d er bestaande vak
bonden. '

De radiorede van Coen van der Lende, 
hoofdbestuuxder van het N .V .V ., het op
roepen van onderkruipers door de Katho
lieke "bo/id, de heftige aanvallen van de 
Christelijke vakbond, het optreden van  
de politie en 'de afwijzende houding van 
het college van  rijkèbemiddelaars, bewij
zen, voldoende, da t be t eigen karakter van 
deze staking gebroken moet w orden.

De reactie heek  al haar hulpbronnen 
aangeboord en  haar aanval gericht op 
de ongeveer twee honderd m aalarbeiders.

Deze gang van zaken heeft onder de 
Amsterdamse arbeiders een zekere..onrust 
gebrad it. die aanleiding heeft gegeven, 
to t het Bijeen roepen van  personeelsker- 
nen uit,vele, Amsterdamse bedrijven. Deze 
vond piaa'fcs in 'hotel „De Kroon aan het 
Rëmbrandtplein. D aar w erd  besproken 
w a t gedaan moest w orden tegen het ge
sloten optreden der reactionnaire k lach

ten. D aarna w erden in een openbare ver
gadering in  de p iam antbeurs opnieuw 'de 
arbeiders van  de gang van zaken op de 
hoogte gebracht.

In een tweede vergadering van de per- 
soneelskernen, die oo k  gehouden w erd  in 
„De Kroon*’, w erd de noodzaak ingezieri 
van  h e t itot stand komen van  een comité 
v an  actie. Dft comité heeft to t taak  de 
Amsterdamse arbeiders ite activeren, om 
dat begrepen werd, d a t he t conflict bij de 
„H olland” en „Ceres” niet meer gebaa't 
is bij financiële hulp alleen.

H et bruite opitreden van  de directies 
met massaontslagen, de houding der 
U niebonden en de stichting van  de A r
beid na zeven'tien wetfeen staken, heeft 
de toestand dermate verscherpt, dat in

grijpen van d è  kant van^de Amsterdamse 
arbeiders n$»dzakelijk geworden is.

N a voorbereidende werkzaamheden 
yan het com ité komen voor de derde maal 
a lü  kernen van de bedrijfspersonelen
van Amsterdam, ditmaal in Frascati 
(N es), bijeen, om te beraadslagen w at 
met betrekking to t de staking moet w or
den gedaan en alles w at daarm ede in v er
band staalt. D aar zal ernstig overwogen 
moeten worden, of het niet tijd gew orden 
is* d it conflict, da t niet meer een conflict 
der m aalarbeiders is, de  nodige uitbrei
ding te  geven.

Een proteststaking van  24 uur zal niet 
afdoende, m aar toch een waarschi^jvinq 
zijn, da t ook de arbeiders hun krachten 
kunnen verzamelen. *

•»

Verdovingsmiddelen
J> * • - ‘ ‘

voor. het volk
V erdraaid , n3u heb ik het ontdekt.

W a t  heb ik  moeteft zoeken. 
M aar nu heb' ’k eindelijk sutces

T e n  spijt van alle boeken.-- ....

W a t  heb ik al niet uitgedacht.
Maar* telkens was het falen.

Ik had ze steeds niet in mijn macht, 
D e Duvel zou ze halen.

M aar, als een m airvan  wetenschap 
Ben ik gaan vergelijken. ‘

- Mijn m ateriaal is dode stof
E n  m'ensen zijn geen lijken.

Als ik . ze daartoe reduceer 
D an hel? ik al verloren.

W a t  doe ie met een dood carcas, 
Q at spreken kan doch iioren?

N iet dood, niet levend moet het zijn,
' D an  is er mee te  werken.

Ik m aak ze to t een levend lij-k,
Hiérbij moet ’k  me . beperken.

Een beetje kerkelijk „laudanum”,
W a t rad io -S try ch n in e .

Een tikje opbouw-opium 
E n heel veel dicipline.

Een 'nationale slaapbol is
Jiierbij n iet te  vergeten.

En w at ohtzags-antipirin.
D em ocratie geheten. N

E erst kreeg ik ze niet n aar mijn hand.
Z e  w aren  steeds #o nukkig.

Kijk 1 ze marcheren! in de maat!
E n zijn ze niet gelukkig?

Er Wppt iets piet!
Het Parool heeft een rubriek: Amsterdams Dag

boek- Degene, {jlie dit dagboek verzói-gt, noemt zich 
Öagboekanier. 'Allerlei ónderwerpen. hoofdzakelijk 
Amsterdam en zijn bewoners betreffende, worden 
daarin, natuurlijk kaft, behandeld.

’ "En zo treffen we er dan ook. zo nu . en dan 
enkele opmerfyngen in aan, naar aanleiding van 
opschriften op koopW&ar, enz. in onze winkels.
- Dagboekanier constateert daarbij (en terecht) 

dat het'm et de taalkennis van hem of haar, die 
deze opschriften erbij geschreven heeft, vrij treurig 
gesteld. Fouten# als „anjaak-hout, bokkus, sjeffoc 
(chauffeur) en tal van andere behoren niet tot de 
zeldzaamheden. En dan twijgen we nog maar over 
<bet zondigen tegen de werkwoord vorltten. Met 
dé d’s en t s wordt ook al raar onjgesprongen.

‘Dagboekanier zegt, In verband met deze euvelen, 
dan,, E r klopt iets niet in ons onderwljs-systeem.” 
En in dit opzicht zijn wij. het met Dagboekanier 
niet eens. W ij gaan veel verder en beweren: „Er 
klopt zowat niets in ons- •nderwijs-stelsel. ;

Kijk. we-wilen nu eèns niet spreken over ons 
onderwijs, zoals wij ons dat voorstellen in een 
behoorlijke sam^leving. W ij bepalen ons nu nog- 
m aar bij ons onderwijs-systeem. zoals het in dit 
kapitalistisch ’ ̂ telsel in elkaar is-gezet. En dan

kunnen we er in dit kort bestek slechts een enkele 
zijde van ‘belichten! waarbij we dan /nbeten vast 
»tellen, dat ook ons onderwijs qndergéschikt ge
maakt is aan het winst-prindpe.

Het kapitalisme heeft arbeiders (sters) nodig, die 
geschikt zijn,'in het próductie-proces ingeschakeld 
té kunnen worden. En liefst zo jong mogelijk. Toen 
de wetten op de leerplicht en de kinderarbeid ér 
nog niet waren .ontzag men zich niet. Jeugdige 
personen, soms van 10, 12 Jaar in de fabriek toe 
te laten. \  *

Aan deze ergerlijke toestand ̂ hebben bovenge
noemde wetten een einde gemaakt. -Maar nog 
steeds worden op allerlei wijzen de arbeiderskin
deren op zeer Jeugdige leeftijd op de arbeidsmarkt 
gebracht. En dat wordt bevorderd, door bef telt. 
dat de school de kinderen der arbeiders veel te 
vroeg los jaat. ‘ .

W e hebben nu een léerplicht tot het 13de Jaar. 
En daar mee moeten de meesten kinderen uit ar
beiderskringen. het doen». Maar dan is e* toch 
vervolg onderwijs, Ambachts- en huishoudscholen» 
M.U.L.O., Lyceum en Gymnasium? Ja-
wel! Die zijfa er. Maar om te beginnen zullen wij 
de arbeidersjeugd op de laatste drie onderwijs
inrichtingen slechts sporadistff aantreffen. En de 
ondervinding heeft aangetoond dat de 3- en 4-jarige 
M.U.L.O. inrichtingen (in vele gevallen voor het

merendeel bevolkt door de kinderen der midden
standers) door de arbeiderskinderen maar telden 

.geheel doorlopen tforden. Z o gauw het wettelijk 
veroorloofd is. dwingt het ontoereikende loon van 
het gezinshoofd hem, zijn kind bij een „baas", naar 
een fabriek of atelier te sturen.

Ambachts- en huishuidscholen besteden maar. 
enkele uren per week aan het vastleggen en aan- 
vullen van het geleerde op Lagere school. En 
zo gäat dan, veelal op 14-jarige leeftijd, het ar
beiderskind met een minimum aan parate kennis, 
met een onvoldoende kwantum van wat wij „al
gemene ontwikkeling” zouden, willen noemen, het 
leven in.

Is het wonder, dat het al gauw de weg kwijt is 
, in de doolhof van taalregels en andere voetangels 

en klemmen? Hebben wij zelf. die misschien wat 
langer onderwijs gènoten hebben, niet ervaren, hoe 
pas bij voortgezettè studie' allerlei wetenswaardig
heden. opgedaan ki vroegere perioden, ons dui
delijk werden?

Zolang het arbeiderskind het onderwijs slechts 
mondjesmaat toegemeten krijqt, zolang het pro- 
ductiè-proces in dit kapitalistische stelsel het veei 
te vroeg opeist, zolang zal er niet ^.iets . maar 
zal er „niets” kloppen In ons onderwijs-systeert- 
. En dan te bedenken,- hoe het er Uit zou zien. «>' 
dien wij het zelf eens zouden mogen inrichten r
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Het schijngevecht te Londen
De vier buitenlandse ministers hebben, 

het schijngevecht te London gestaakt, ze 
dronken nog een borrel en gingen naar 
huis. N iet naar huis gaan de meer dan 
een millioen Duitse'krijsgsgevangenen. die 
in  Rusland als m oderne slaven verder 

• moeten perken . O f deze mannen nog 
oo it hun vrouwen en kinderen zullen 
weerzien, interesseert de  machtigen van 
onze tijd niet. Z e  ikonden het niet eens 
w orden over de herstelbetalingen, ze 
zochten alleen naar een mogelijkheid, om 
d e  grenzèn van  hun machtsgebied tegen
o v er de tegenstander te  kunnen afbake
nen en toen bleek, da t het niet mogelijk 
w as, w erd de conferentie afgebroken. W e 
kunnen er aan  toevoegen: waarschijnlijk 
voor goed. de opmars der vijandélijJce 
m achten is reeds zo ver gevorderd, dat 
schikkingen, op conferenties besproken en 
besloten, niet meer* mogelijk zijn.

Daarmee is de naoorlogs^ periode, 
w aarin  gepoogd werd, het in de oorlog 
noodzakelijik geworden bondgenootschap 
tussen de grote machten, ook na de oor
log te behouden, afgesloten. De hoop, dat 
d a t bondgenootschap, verstevigd door de 
..O rganisatie der ».Verenigde Volkeren” 
{U .N .O .) de wereldvrede Zou verzeke
ren, is vals gebleken. Neerslachtigheid 
bij velen Is  daarvoor in de plaats getre
den. voor de heersers de gunstigste sfeer. ' 
om hun nieuwe oorlogsplannen ten uit
voer te kunnen brengen.

De heersende machten hebben er tijdens 
deze gehele periode geen ogenblik aan 
gedacht om een vrede 'te verwerkelijken, 
zo als de grote massa der mensen zich 
het voorstelde, — een vrede, die de 
leuze „N ooit meer oorlog” zou- verwezen
lijken. Terw ijl de hooggestemde redevoe-^ 
ringen m San Francisco en op andere 
internationale congressen werden gehou
den, overvloéiend van mensheid^idealen,' 
hadden, hun legers de overwonnen lan
den bezet, verstevigden zij hun gezag 
over d eze gebieden en hadden het druk 
met het binnenhalen van de buit. Dat 
was trouwens afgesproken dqor de toen
malige Staatshoofden in Yalta en Pots- -

dam. Mensen en goederen behoren tot 
de buit; Atoomgelèerden en  specialisten 
op het gebied der -foapentechniek werden 
onmiddellijik opgespoord en naar de on
derscheiden landen bebracht, om zodoen
de de eigen wapenrusting te versterken. 
Vakarbeiders, als fpoderne dwangarbei
ders, voornamelijk uit de door Rusland 
bezette gebieden, * Jolgden hen. Goede- 
ren-voorraden, machines en gedemon
tee rd e 'fab riek en  dingen dezelfde weg, 
alles hetzelfde doel dienende, -n.l. vergro
ting der eigen maeftt.

Dit was de eerste phase van het na
oorlogse bondgenootschap. De tweede 
begon, toen de Russische staat zijn han
den uitstrekte naät de oliebronnen in 
Roemenië en apdw e industrieën op de 
Balkan, die gehee^ of gedeeltelijk het 
eigendom waren ven in Amerika efi in 
andere landen vai^ W est-E uropa geves
tigde kapitaalsmaatschappijen. O ok de 
controle op de scheepvaart op de Donau, 
die Rusland voor ziish alleen opeiste, werd 
een vraagstuk, w aarover men het niet 
eens was. D e buitfhlandse ministers der 
„G rote V ier” kwamen toen bijeen om 
tot een afbakening, der tegengestelde,be
langen te komen. Reeds toen bleek, dat 
de structuur van dé Russische economi
sche ordening geen zeggingschap van 
vreemde, kapiitaalm^atschappijen binnen 
zijn gebied kan ttfelaten; het ene sluit 
het andere uit. •

Geleidelijk aan 
de Oost- en Zuid 
zijn bewind, door 
landen meer en m 
model in te  rieh

tigt dan  Rusland in 
Europese landen 

regeringen van die 
naar het Russische 

Z ijn  het aanvanke
lijk nog coalitieregeringen uit partijen, 
die met Rusland w illen samenwerken, 
naar maitte de staatsm acht meer zegging
schap over de productie krijgt en het ove
rige maatschappelijke leven n aar zich toe 
trekt, vloeien deze éartijen samen tot de 
grote staatspartij, %  alles beheerst. Het 
verzet tegen dezé ontwikkeling, door 
leidènde politici a ^  Pétkow, w ordt ge
broken. . f • .?•' •

. De, heersende Iklaasèn van het W esten

zagen in. dat w aar zulk een ontwikke
ling, beschermd door de Russische bezet
ting, zich doorzet, hun beheersing van 
m'ensen en productie voor goed voorbij " 
is. D aarom  eisen zij van Rusland ophef
fing van het stalen gordijn; laat de men
sen achter dit gordijn 'kennis m aken met 
de W esterse  cultuur, met de hier gel
dende normen van burgerlijk recht en de 
politieke „vrijheid” 'd e r burgerlijke demo
cratie, met de bedoeling, aldus de strijd 
van ' het democratische kapitalism e tegen 
het Russische staatskapitalism e in deze 
gebieden zelf binmen te  voeren.

De Russische staatsbureaucratie wist 
precies w at dit te betekenen had. Z e  
dacht er geen ogenblik aan. ook maar in 
iet« aan deze eis tegemoet te  komen; het 
zou d e  grondslagen van  haar macht ver
nietigen. Zij tracht integendeel haar 
principe van beheersing van ménsen en 
productie ,doot de staat, ingang te doen 
vlIK ên ifl lan^ en zoals' f ra n k r ijk  en 
Italië en gebruikt daarvoor de aan haar 
verbonden Communistische Partijen van 
deze landen .^Daarmee zijn we de derde en 
laatste phase in de na-oorlogse ontwikke
ling mgetreden. .Een tijd. w aarin de di
plomaten der grote mogendheden nog 
wel met elkaar kunnen redetwisten, dus 
nog niet alle banden afgebroken zi|iv 
maar van overeenkomsten o f afbakening 
van belangen geen sprake meer is^

Terwijl de W esterse  landen tegen 
de ontwikkeling achter het stalen gorden 
niet veel meer kunnen doen dan  proteste
ren. gaan  zij in het door hen  beheerste 
W estelijke Duitsland reeds geruimen-tijd 
hun eigen weg. zonder zich aan Russi
sche voorstellen, de eenheid van een * 
eventuele Duitse staat betreffende, te  - 
storen.

D aarom  moést de conferentie der bui
tenlandse ministers in’ Londen zonder 
resultaat afgebroken w orden. M en bnfc  
af, toen men hè t n ie t eens kon w orden 
over de Russische eis van  herstelbeta
lingen uit het W estelijke D uitsland, M aar 
dat is misleidend. In werkelijkheid ligt de 
kloof, tussen heit W esten  en  Rusland 
daar, w aar de ene vorm van  heerschappij /  
de andere uitsluit. i a  d e  naast«; toekomst 
zal moeten blijken, hoe lang  deze tw ee 
vorm en »van heerschappij n aas t elkaar 
kunnen blijven bestaan. D och daarover % 
in een volgend artikel.



E E F B B I E F  . * . . .
„Mag ik naar aanleiding väi) het artikel 

„Sjahrir en de weg naar de hel" enkele vragen
É r ’. . stellen? . ' , , . .

;ïk behoor tol de oudere arbeiders, die net 
geloof in een betere toekomst, bet geloof in jdfe 
mogelijkheid vén het socialisme, verloren heb
ben. Evenals zovele duizenden heb ook ik voor 
de oorlog in de A.J.C. en S.D.A.P. vol over
tuiging gezongen:

„Eens komt dtt sdione, klare dag , 
en wij verlangden zó naar die toekomst, dat 
we geheel vergaten, wat de woorden betekenden 
van de volgende zin: *

, „als 't. volk zijn boeien breekt."
Nu z}en vélen, van ons lii, hoe dom het wa$ 
te denken, dat onze leiders in parlement en 
gempe'iteraad voor ons .het socialisme zouden 
maken, en wij beginnen te begrijpen', dat alleen 

"1 v; wij zelf, wij „het volk", onze boeien moeten
{  - breken. Maar dit valt niet mee! Met staken

icomen wij er niet, zelfs niet met het bezetten Van 
de fabrieken. W ant reeds van 1920 af (Italië)' 
en tussen 1930 en 1939 in Frankrijk zijn her- 

*  haaldelijk de fabrieken bezet Maar toegegeven: 
het zal zover komen dat ook hier in  Europa 
de fabrieken bezet worden, dat er ook hier in 
Europa een revolutionnaire periode ontstaat, en 
dat de productiemiddelen in handen komen van 
de arbeiders. En ofschoon het mij en yele 
anderen moeilijk valt het ons voor te stellen, 
het schijnt mogelijk te zijn. dat de arbeiders 
en de technici de grootbedrijven dan zdf be
heersen en dat er dan goed gewerkt wordt en
goed geproduceerd. Maar hoe dan verder? W ant 
nu moeten de producten geruild worden, en er 
moet voedsel zijn. De handel en de landbouw, 
wij kunnen er nu niet buiten en de socialis
tische maatschappij zal er ook niet buiten kun
nen. Wij ondervinden het dagelijks, dat de .te
genwoordige pogingen om handel en landbouw 
van bovenaf te leiden en te regelen, overal 
corruptie en verzet tot gevolg hebben."

Wij hebben deze brief verkört geplaatst, omdat 
hierin gedachten worden uitgedrukt, die stellig bij 
velen moeten hebben postgevat. Vóór alles één 
ding, dat direct de noodzaak laat zien van het 
/tniet versagen”. Geen van de oplossingen, die 
ons thans aan de hand worden gedaan, en. die 
reeds geheel of gedeeltelijk in toepassing worden 

'gebracht, heffen de tegenstellingen op. Noch,het 
Russische staats-sodplisme, met zijn onteigening 
van gjond- en productie-middelen, noch de ge
leide economie, wier uiteindelijk doel hetzelfde ls, 
nemen de tegenstellingen weg. Een nieuwe tegen- 

' stelling, waarvan wij vroeger slechts een vaag 
'  vermoeden hadden, is in al zijn hevigheid opge

doemd en plaatst de mensen tegenover elkaar m 
groepen, onverzcenlijker dan ooit te voren: van
daar een kneveling, onderdrukking en uitbuiting 
als de wereld nóg nooit te zien heeft gegeven. 
Zo ver moet de' onvrijheid, onzekerheid en ter
reur doorgevoerd worden, dat van hoog tot laag 
bijna dagelijks in levensgevaar verkeert. W ij doe
len hier op het Russische staats socialisme. W aar
om? Omdat het het toekomstbeeld ls voor iedere 
ontwikkeling, die in die richting gaat en de ont
wikkeling beweegt zich overal in-\dfc richting. 
Door J e  scherpe tegenstellingen gaat dit gepaard 
met strijd, strijd, die dè heersende klassen en la
gen (bureaucratie) tegeö de onderliggende voe
ren, en die beantwoord wordt met onverschillig
heid., voor de productief met passieve tegenstand. 

Vinei actief zich verzetten in stakingen,s bedrijfsbe
zettingen en sonjstijds mét physiek geweld. Deze 
strijd is er dus. Is er overal en altijd waar de men
sen door onderlinge tegenstellingen worden ver
scheurd. ■ . , i ' » s. L

De vraag is dus niet, zullen wij strijdenf maar 
aan welke zijde plaatsen wij ons, want neutraliteit 
te.onmogeiljk. Wie zich zonder tegenstand inleeft 
ia deze maatschappij/ schaart zich aan de zijde 
van 4* onderdrukkers en helpt mee pp de weg 

„ paar de ondergang. Daarbij eist het kapitaal bij 
‘strijd ons mp. aan de ene' of aap de andefe zijde.

Doch bij dit zich scharen aan één zijde, geldt 
bet. opletten, scherp opletten, w astet- zijn er zt>- 

•  vélen* dk  beweren onze zijde ta ,helfen oekazen. 
. De moeilijkheid ié Wer, <tót elk doel dat mea

zich stelt, niet ineens ten  worden bereikt, dat 
telkens een stap moet *brden genomen, en deÉe 
stap moet' de juiste %ijn. Vandaar dat wij 
het doel moeten kennen, om te weten of wil .op 
de juiste wég'zijn. Dit doel nu leiden wij af üit 
de mogelijkheid, die de klassestrijd der arbeiders 
ons biedt, mits gevoerd op een bepaalde manier 
met de juiste middelen. .

. - De mechanische denkwijze van- „het kapita
lisme graaft zijn eigen graf" en „de komst van 
het socialisme is verzekerd", die wij ons in onze 
overmoed hadden eigen gemaakt komt zo, als scha
delijk en onjuist, te vervallen: wij weten minder 
zeker, maar.......  beter.

Jèder doel dat de n\ens zich stelt, zowel in 
het groot als iiK het «klein, stelt voorop de macht 
om dit te bereiken. Ieder wassen van de macht 
onzer klasse brengt ons dus nader tot' het doel. 
Doch aan iedere stap. die de klasse doet. moet 
alle aandacht worden besteed; daar deze stap het 
voorlopige doel uitmaakt, het doel van nu, het 
ogenblikkelijk doel. even belangrijk als de laatste 
stap, en even noodzakelijk.

Hoe kunnerf vVij echter beoordelen of de stap 
juist was? Door een zo groot'mogelijke kennis 
van het doel. Zo is J e  omsChrljVing-van het doel 
een eerste voorwaarde, want het stelt ons mee in 
staat de weg te bepalen. Strijd is dus nummer 
één. machtsvorming nummer_twee, en richting naar 
het doel is nummer drie. \Vat de strijd betreft.

daarover hebben wij het reeds gehad. Hij is er. 
Aan machtsvorming en richting moeten wij dus 
alle aandacht besteden, steeds toezien of zij.leiden 
tot het doel._ .

W a t, zien wij nu bi] aÏÏ? politieke groeperin
gen? Dat zij zich niet bemoeien met. de duidelijke 
omschrijving van het doél. Bij hén gaat ne  ̂ niet 
verder' dan i.grönd en productiemiddelen brengen 
in de handen der gemeenschap”, wat, door het 
ontbrekerf ,van een duidelijke voorstelling tot een 
ledige phrase is geworden. Daardoor moet ook 
hun oordeel over de strijd van nu gebrekkig en 
vals zijn: daar vandaan onze dikwijls verheten 
critiek op het onverantwoordelijk aangeven van 
verkeerde wegen, waarop zij-de arbeidersklasse 
willen voeren. .

Dat wij tot liet onderzoek vari het doel zijp ge
komen, vindt zijn oorzaak hierin, dat wij zelf als 
arbeiders de strijd mee hebben gestreden, en mee 
hebben geleefd met onze klasse, in nederlaag en 
overwinning, en ons nooit van onze klasse hebben 
afgescheiden. Daarom vroegen wij ons altijd af: 
wat doet de klasse, waar faalt ze en waar slaagt 
ze. Wij zagen dat zij slaagde in het vormen van 
nieuVe aan de strijd aangepaste organisaties, waar
mee zij de macht kon veroyeren: de raden. Zij 
faalde in het opstellerr van een economisch plan. 
waarin d j duidelijk doel- en -taak der raden om
schreef. V

Natuurlijk kon dit niet geschieden voordat de 
betekenis der raden zelf doargrond was. De raden 
moesten er dus eerst zijn. De komst -der radeii 
was een gevolg van de zelfwerkzaamheid der 
massa. Geen partij heeft ze ooit gepropageerd,

Een helle schaterlach klonlTop. -Met een schok 
richtte ik mij overeind en daar stond in het schil
derij, stralend, een militair. Hij stapte pardoes uit 
de lijst op -de tafel en spfong in de houding.

„Nee-nee-" stotterde ik verschrikt, „niet zo-zo-zo
niet.” - L n

Ik kon weer' niet spreken. Ik zag nog, hoe alle 
stralen van zijn blinkende knopen, epauletten, me
dailles, ogen. geiicht en gouden tanden samen kwa-' 
men in één fel autolicht, dat mij plotseling verblind
de. Ik vocht tegen het licht, om hem te zien, doch 
hoorde eensklaps zijn bonkende stap een, heel eind 
van het felle licht vandaan en daar zag ik hem nu 
gaan. Ik sprong op-

„Halt!” schreeuwde ik op ten donderende com- 
mando-toon. Hij bleef staan, stokstijf, met een 
schok. Ik wilde riog iets commanderen, zocht, maar 
vond niéts en schreeuwde daarom maar: „Wie ben 
jij?”

Geen antwoord. • -j -
„W at ga je doen?”
Stilte. •
Alle straling was weg. het gezicht was kogd 

en strak. Ik moest wat zeggen.
„Heb je een vrouw?...,.. Een moeder?“'1 
Geen antwoord.
,,Heb je kinderen?” En dan. zonder het te wil

len werd mijn stem innig en zacht en vroeg ik:
„Ook v a a  die kleine, "die lieve roze......."

Plötseljng nam hij met een ruk zijn geweer en 
legde op*mij aan. 3: . , ‘

.-.Geweer.......  af!” bulderde ik ontzet.
• Als geëléctriceerd vloag zijn geweer met eeri 

geluidloze plof naar de grond terug. Hij stond 
weer in de houding, goddank. Ik trikk.’.GemeenA 
juist toen ' ik lief begon te spreken, wou h1) me 
doden. Er dreigde gevaar« groot gevaar. Ik moest 
praten, gauw praten. Oh, altijd hetzelfde, praten, 
terwijl je njet kop.

•„Je zult niet doden." bracht ik er*ipet moeite 
uit. Hij deed niets. Dat was goed.

„Je zult Je broeder niét vermoorden," verbeter- 
'  de ik. En y/at zei Ü*. d^t stfreng, uitstekend! 

Stilte. - W at nu? Ik wist niets meer te bedenkei*. 
Gauw, gauw, ik moest verder.- ‘ *

„W ie bén Je? Moet Jij^zon afschuwelijke oorlog 
gaan maken?”
-D a t *wa» mis. Ik hóórde bet aan mijn éigen, 

tè menselijke stem. En ik zag hét aan de sidde
ring, die door Jiem heenvoer, tk  moest niet vragen, 
wie IdJ was. Ik  w/at # a t ook we!.. Niets moe«t Ik. 
vragen, alleen schreeuwen, anders ging ik er aari.

. „jij, Jij bent de onbekende soldaat, de on
bekende soldaat van d«^toekomst,” snauwde ik,

VREDE
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hard. ,
„Je. zult geen moeders doodmaken, want je 

broeder maakt jouw moeder dood, dus-dus- maak 
je, als je het goed bekijkt, -je-eigen moeder 
dood.” Juist, zo y/as het, zo zat het in elkaar.

„Je zult geen vrouw doodmaken^" beval ik ver
der. „want je broedei maakt jouw vrouw dood. 
In werkelijkheid maak je dus je eigen vrouw 
dood. Versta Je dat? En kinderen-kinderen? Nooit 
zal je meer kinderen dood mogen maken, nooit, 
want jouw broeder maakt jouw kinderen dood, 
jullie doden ze van elkaar, stommelingen, snap 
ie nou, dat jullie ze zelf doodmaken? .Gaat Je een 
licht op?" . . '

Nee, nee, niet vragen, dat was verkeerd, be- 
veleni—■-— • *

Gebiedend stak ik een hand omhoog, die- ik 
bespikkeld zag met kleine, rode bloeddroppeltjes. hut

---- s u  a u ;
uca^iRAca. ...v» ....— —  -----. j  * - s'oop hij in gebogen hoüdipg om een
precies kerstbessen en hernam stceng: „Je zult en. . .
niet en nooit meer dood mogen' maken, geen „Zurück, schnell zurück", hakte ik met de val- 
Chinees. Duitser óf Belg en ook geen Inlander, Istem van een Grüne.

t . .  t t — _____  J .  A \ o  t i M a »  .......................  .  .

en toen Lenin en T r o t ^ n  Rusland aankwamen 
stonden ze als organisatie kant en klaar.

Z o heeft de zelfwerkzaamheid der klasse de 
w«g gewezen naar haar_ „ —— ------ economische' -program.
Maar om daartoe te komen was het ook nodig 
telkens—het óog gerïchf'te houden op de klasse 
niet in de eerste plaats te vragen: wat doet deze’ 
ot gene partij, maar wat doet de klasse' en de 
klasse trad op de voorgrond, omdat zij liet zien 
dat zij iets kon. Dit kon door- de intellectuelen 
van hét socialisme, die zich in de loop der tijden 
door hun leidende positie en partij-instfelling van 
de massa hadden afgescheiden, niet worden gezTen 
en gewaardeerd.

-----
de massa hadden afgescheidei 

i gewaardeerd.
Het valt da^  ook niet te verwonderen, dat de 

opstelling van dit economische program niet is 
het werk van een' of andere partij-intellectueel, 
maar in grote hoofdzaak van een arbeider uit dfe 
groot-industrie in samenwerking met zijn kame
raden.

Dit is veelzeggend, veelbelovend en moed-ge- 
vend, want als de -klasse zulke mensen voort
brengt. dan kan zij meer. En zouden er aan dit 
werk ook fouten kleven, dan nog is het feit, het 
probleem te hebben aangepakt, een van de be
langrijkste steppen van de arbeidersklasse op haar 
weg tot de overwinning.

Als verder antwoord op boven-aangehaalde 
brief zullen wij in een volgend artikel éen samen
vatting geven van het werk „De grondslagen van 
■en communistische productie en distributie",'

A m erika als 
m ogendheid  .

H et mag als bekend verondersteld wor
den, da t het niet-bezitten van koloniën 
zowel in de eerste al* in de tweede we
reldoorlog een belangrijke factor voor en
kele deelnemers *an dfe strijd geweest is. 
Duitsland, Italië en ook Japan zochten 
Jevensruim te . d .w *. .gebieden, w aar ze 
grondstoffen, in allerlei vorm konden ver
krijgen en afzetmarkten voor hun indus- 
trie-producten. En waar, op een groot deel 
van deze begeerde streken al in vroegere 
perioden, door destijds op de voor grond 
tredende machten (Frankrijk. Spanje; 
tm je land . Nederland} reeds beslag ge
legd was, trachtten zij er met behulp der 
wapenen, alsnog een deel van in  handen 
te krijgen.

O ok Amerika is een der landen, die" 
geen koloniën, in de eigenlijke zin van 
het woord, bezitten. M aar die heeft het

k o lo n iseren d e
ook niet hodig. H et bezit vele grondstof
fen en beheerst met zijn dollars de we
reldmarkt. H et is in s taa t om, meTiritzon- 
derinci van Rusland en de landen, die

U i i c n ' o i ' L t a .  _ .1 < • w on----- « u o ia u u  en  Qc lu n a e n . a
der Russische invloed staan, als het w are  
ongeveer de gehele rest van de-w ereld  
„tejcoloniseren” . En het is er dan ook al 
aajdig mee bezig.

Als typisch^ voorbeeld kunnen we Chili 
noemen, w aar het A m erikaanse kapitaal 
een zodanige positie heeft verkregen, da t 
er welhaast van een kolonisering van dit 
land gesproken zou kunnen wordenrru-i- ru im en woraen.

Uljili is rijk aan mineralen en delfstof
fen. Ijzer, kool, koper, goud. n itraat wor
den er in overvloed gevonden. M et
‘l’A n / lA a t .M  — _____ 1 I 1 _zondering van de kolen- en goudmijnen, 
beheerst het A m erikaanse kapitaal zo 
900a  dis alle

AARDE

eerloze mensén schoten? Dat zal jij daar doen. Je 
Ut het misschien nog filet, maar als je daar 
ent. dan zal je (ik keek in doodsangst naar zijn 
eweer) dan zal je met dat vervloekte, vervloek-
v ^ r  w,kte;>>0 h  9 ° ^  daar die gramo- 5onplaat juist^nu sjeken). vervloekte.'vervloekte 
eweer van je die arme drommels, die onder ver- 
ukkmg vandaan willen, ook neer schieten als 
>nden, net als hier, net als met die arme kerels
er bij ons gebeurd is."
Waarachtig, daar deed hij "het al. Terwijl hij
er nog stend, zag ik het voor mijn eigen ogen.
e  hij achter een troepje mensen a'anrende. Hoe 
' een bruin, turfachtig vrouwtje;met een slag

de kogel Haastig keek ik verder. Ik zag het 
al. overal kogels, kogels, voor alles en voor ieder- 
een was er de kogel, een kogelregen. Nee. dat
laTn t n,et üu u LdLan 2011 *  *  k°flcl zei* al 

Pa hebben- Nie‘ lezen, handelen 
moest-ik en vlug; commanderen, dat was het 
enige, wat vat op hem had.
K h ’ wat.? '  ••8at le al die vuiligheidhaatte, altijd gehaat hebt”. / -

Hij bleef onbewogen. 1
,"Z£ ef r"' 0almde ik “ et een luidsprekersstem.

tÏ L ?  f UWig Uit is moordfcel.Zweer, steek je twee vingers in d e ,  hoogte.
krijste *  26 m °0flte' St€€k Ze ° p! Zwe«r!" • 
,  i)Va* ^  d a ^ K o n  hij iijn hand niet omhoog 
knjgen? Hij wilde. Hij probeerde! Zat hij dan 
vast? W as hij gebonden? Oh. volhouden moest
2 ' , , f href û efi tot het uiterste, dan zou het ein
delijk gelukken.

..Zweer, dét Je het

/  -------- ------ •.—- — —« w »  V, 11 U t i

Jzer, kool. koper, goud, n itraat 
rr in overvloed gev 

zondering .van de kolen-
Am erikaai _

---- mijndistricten.
j ,e^aan kunncn we toevoegen, da t ook 

d e  dollar, oppermachtig heerst in de Chi
leen se  textiel- en suikerindustrie: En bo
vendien is de invloed van het A m erikaan
se  kapitaal duidelijk m erkbaar in  de O pen
b a re  bedrijven, zoals electriciteit. telefoon, 
e .a . die . door Amerikanen geëxploiteerd 
worden. .

De Chileneii zijn over het algemeen niet 
bepaald enthousiast over die penetratie 
van Amerikaans kapitaal. Zij verwijten 
hun Noordelijke buren o.a. d a t deze hun 
macht en invloed, verkregen door het be-

r -----  7 ‘,ou,u« vrouwtje; met een slag ..^wTO, u<u Je net öu veider vercomt. zweer
gen de grond sloeg en met e e rs te l  andere dat je weet. dat jé gebruikt woidt en dat alHid 
reis om zich heep ranselde, terwijl geweldige ,  geweten hebt. ’ gilde ik in de uiterst* u, k 

z iA cm  hUQ ta n d «  „ i?TOn s;in8^ ; n. • W aoi u,
„ — ----“c«, ««H, wB groot ver

wrongen mensengezicht, als van iemand, die aan 
het verdrinken is en ik wist, dat ik mee de diepte 
in zou gaan. E r'w as geen tijd. 

„Zweeeeeeeeeeeer," loeide

over die penetratie 
)itaal. Zij verwijten 
tn o.a. d a t deze hun 

— kregen door het be
heersen van deze ondernemingen en bé- 
drijven g eb rek en  om de nationale souve- 
reiniteit van dit land aan te tasten. Bijv.- 
zonder toestemming van de eigenaars van 
de verschillende rfijn^ebieden, is hef de 
b e w o n e rs  vari Chili verboden deze stre
ken te betreden.

Óok is het een grief van de Chilenen, 
dat d e  bezitters van de ondernemingen 
en hun amerikaans personeel, d a t heeft 
speciaal betrekking op die der* mijndis
tricten, zich v er verheven achten boven 
de inheemse bevolking. t 

En. hoewel er wel verbeteringen te be- 
soeuren is, bestond er tot voor kórt nog

niet één van de millioenen. die Wee* uitgezonden Het ging sneeuwen en dirftt daarop kon ik ••Zweeeeeeeeeeeer," loeide een eindeloos lucht 
zullen worden met die ouwe, bekende rot-revolver J-ts meer zien. Bedrog! Het lag er duimen dik a,afm uit «e- Vermengt mét een geluid van alas
in hun rug. niet één daarvan mag je doden, want venop. Kerstleugenf De bekende Kerstnep. Nou, en messen, sneed het vreselijke aelüld donre s t  3 T Ä Ä  « e t - :  •««■.« r t ï a i r„ vw r ae aex nouden.

S & l f S !  H ET BLOED DOOR

:eui 
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^  vau r=-‘ uu)n, om eixaa? eeuwig te
Mijn stem daverde. Ik kon niet meer ophouden, moorden weet Je dan wat er gebeurt? Dan 

•* " ’ - ’ L ---------- rd }e gestraft met de dood, allemaal, d m  wor-

----------- — —.  ̂'f -  '  U C 1 DLUHU UvJwk
moeder, Je eigen vrouw, jezelf. Jullie- kinderen^ ra l SNEEUW  HEENSCHEMEREN! Terwijl de

pn r?rv r̂ mn»

Het was toch majjr «p^fleTuk. dat & aan, [rd je gestraft met de dood. a l l ^ a a ï  dan t o "

iievé,. roze bables en door het, met kerstklokjes versierde :
dijn vielen huilde %ik woedend: „Lgua..,„„.. 
domde kerel, je weet wel beter^ Als jullie nou 
j langer zo stom blijft, om elkaa$ eeuwig te
'mnnrnpn xu& o* U __̂

die lieve, kleine babies, die on , met KersucioKjes versierde sneeuw-
vermoorden JulHe ook, jullie zelf. Begrijp je dat rdijn vielen, huilde ,ik woedend: „Leuqenaar, 
nou eens, komt 'er' eindelijk licht in die houten domde kerel, '  l -»—• »< . «.
kop van. je?"

« a u  »vrv.* f» t f------------------• * o  ” -  u v w ,  d i i c m a a i ,  QB& w or*-
techniek gedaan had. W at een geluid, met zo i jullie allemaal gestraft met de dood de dood 
weinig moeite. Het echode van all« kanten dui- dood. de dood. de dood„ de dood." 
zendm^al krachtiger terug. Juist, dit was de goede )aar werd le gek vaó: Ik wikfé de blaat af- 
toon, wat stond hij stram, ik had hem kleirt ge- ten, rtaar het was het krijgsreglement, 
lukkig, . . ,  .  . . ;  '  krijgsreglement! Dat was prachtig, dat

„W eet JIJ wie Je bent? siste ik ̂ overmoedige ?st ijc Juist nebben. Nou kon & bet eindellik 
„Jij bent « f l  GrÖhè". Voor het eerst zag ik. dat s aan de Jongens voorlezen, 
hij toch eep mensengezicht had., want Mj keek H ij,,die het lef beefi. nog langer blr ed te ver- 
ine itom .verwonderd affl. • ■ . - i , ten> in naam van het Gezag, krijgt dè kboél."

.isTee, natuurlijk niet io 'n vrüne, die zijn geluk- ig loefde ik door mijn oogleden heèh. Hij stohd 
kig weg, dat weet ik. Maar JiJ bent De GrQne, niét de hgnd aaa het geweer, maar hij schoot 

<voor hiér. maar voor daar, voor Indië. bijv. W eet , nog niet . • .
je noQ. hoe ze bier raasden doof de straten- en op Mij. dié doodschiet in tijd van oorlog, krijgt

me
Elk

, ’ voor Kort nog
een verhouding tussen de oorapronkelijke 
bewoners van dit land en de Amerikanen, 
die te vergelijken was met die er heerst 
tussen de Blanken tegenover de gekleurde 
rassen in de z.g. koloniën.

Ook zijn de lonen van de Noord-Am e- 
rikanen, soeciaal die der technici, 'die in 
de door Amerikanen geëxploiteerde o h -  
d.ernèiimgen werken beduidend hoger
l aiM ?le /  ;nheeS Se arbeiders. die het- zelfde w erk doen. Bovendien geschiedt de 
uitbetaling in cheques, be taalbaar door 
een Amerikaanse bank. D e eigenaars ne
ven er echter de 'voorkeur aan deze che-
v ^ r  , ?  ° P de .Z w arte  m arkt",voor inlands geld te vérkopen.
u3nDp " 9f e  9; ie/  van het Gouvernement'

spreKen, o t...... in ieder g^val, dit niet. . '  r u ,  *! '  d a t  d c  rijk d o m m en  v a n  d t
Verslagen keek ik in een. diep, zwart gat. Z o T' ^ S1e oodiftn n ie t h e t  la n d  ze lf f< l.w ±

« e p  eh intens verlaten kaï^ je alléén maar na een dc  C h ile en se  k a p ita lis te n )  m a a r  h e f
vnachtmerrie zijn. HJJ had mij geen antwoord gé- » .vreem de” k a p ita a l  teri OOed#

Ä  S L ^ 1" ' dal *  ”” h"  “ W oord«  « ä ittT e Jaa ts tiJ ^ ' w erd « b *
H .. W o«. f e .  <*e

—. ,7“ ,**' j 'y “1 «■ ®°cb* niet ophouden. Elk 
^enblik  konden wij bezwijken. Ik zweett» bloed. 
Het Kerstbessenbloed perste- zich nu overal door 
M n  huid; over mijn gehele lichaam stonden de 
rode droppeltjes te beven. Kerstfeest! Inl doods
angst strekte ik mijn armen uit en in een waan
zinnige worsteling voelde ik mij, in nauwe sfren- 
geling met mijn loeiende «tem, verstijven ,

Een geweldige slag volgde. HIJ was omgeval
len .stijl en recht als een plank. Hoewel ik hem 
niet zag. wist ik, dat hij daar ergens liggen moest 
Een leeg hol gevoel maakte mij krachteloos. Ik 
had verwacht, dat hij in zijn wanhoop zou gaan 
sprekent of...... in ieder g^yal, dit niet.
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Donderdagm orgen 18 'December is 
onze Haagse, kam eraad -L een 'M o len aar 
aldaar in h e t ziekenhuis Zuidw al over
leden. O ns tró f he t bericht van zijn Ver
scheiden bijzonder sttieik.. Zeker- niet a l
leen, omdat hij nog mj»ar van middelbare 
leeftijd was. E r zijn mensen, die in enkele 

• jaren een taak  verrichten, die anderen 
in hun gehele k v é ir f l ie t  ta t  stand bren
gen. «Tot d»e w einigen behoorde Kees. 
Kees, dat w as de naam, die hij toebe
deeld kreeg- in d e  jaren  v an  de illegali
teit, tijdens de D uitse bezetting. Een 
naam, die* tóen ' de aanduiding Z w arte 
Kees naar buiten al te gevaarlijk begon 
te W orden, door d e  kameraden waarmede 
hij werkte, toch niet meèr w as af te 
lere*. Z ijn  tw eede pseudoniem, Johan. 
heeft daarna  geen schijn van kans ge
maakt. ‘ *•

D at w as Süet toevallig.. D e naam  Kees' 
w as eèïr’ opgaaf geworden* éen taak, die 
niet meer w as los ite maken van  de dra
ger van die naam. , ’

Reeds ver voor de oorlog was Leen 
M olenaar een revolutionnair arbeider. De 
scheuring in de S jD-A->P< in 1932 en de 
oprichting v a n 'd e  O .S .P . bepaalden de- 

, finitief zijn leven. In  D en H aag was hij 
in die partij en later fa» de R.S.A.P. een' 
toegewijd en  volhardend werke*. Zfj» 
oppositie tegen het reformisme in het 
N .V .V . veroorzaakte, dat hij ook daar, 

royement van  de zijde van het 
m  de Bouwarbeidersbond,

In de eerste 
H et Ö w de Front ] 
nam Leen een 
weldr§ werd 
meester. Toen 
centrale leiding

a lq t organisatie van 
je n s  de bezettingstijd 
eiden plaats in, maar

landelijk 
btervolging van

_____________ _ ____e-bruari 1942 begon.
'behoorde ook hij to t de  gezöchten, m aar 
w ist te ontkomen. D aardoor ontsnapte, hij 
aan het lot dat "acht kam eraden op 13 
April 1942 te A m ^sfoort txof. Leen .werd 
Kees, dode met verlof. - 

Langs twee zijd&i w as H e t D erde Front 
reeds in Juni 1942 begonnen de uiteen
geslagen -formatie-opnieuw te verenigen- 
En weldra hadden beide delen elkaar 
gevonden, door het 'hardnekkig zoeKfe 
van; Kees, V an  da t tijdstip af-zijn schrift 
telijke propaiganda. studiew erk en soltda- 
riteitswerk w eer regelmatig begonnen.
, W a t Spartacus is gew orden en w at zij 
in de bezettings- en naoorlogstijd heeft 
gedaan, daaraan heelt Kees een belang
rijk aandeel g e te m d ;  > ' •

In die tweede période van H et.D erde 
Front w etd automatsich h e t soiidariteits- 
w erk zijn deel! W a t  in d e  eerste periode 
dis een bijzonder (ekort in  de organisatie 
w erd gevoeld, h<* gemis adn steungel
den, distributiebescheiden, persoonsbewij
zen enz., da t alles heeflt Kees opgezet en

hij met
verzorgde En op <Jit speciale terrein heeft 

alle risico’s, die/ d a t m eebracht 
prachtig werk gedaan. - \  ; 'i><
, De  nagelaten betrekkingen van onze. 

èn anderer slachtöffers w erden van  die 
tijd af nie* vërgetèn, integendeel hup  be

langen werden uitstekend door Kees ver
zorgd.; .iQegeneii, die in concentratiekam 
pen w aren terecht gekom en, w erden 
vpoZtdurend. verrast door h e t beste wat 
Kees en zijn vrouw  M eta konden gereed 
maken. D aarvoor was heft noodzakelijk 
dat over en  weer ook met instanties uit 
de burgerlijke steunorganisaties werd 
onderhandeld. M aar voor Kees w as 
iedere twijfel a an  Idassetrótiw, elke %wij 
aèn het. konsekwent vasthouden 
klassenstrijd en internationalisme, 
men overbodig.

N og  enige keren is hij •ternatt’t  
aan arrestatie  onftsnapt. .

Eenmaal zelfs hee£t hij zich slech 
kunnen redden, d o o f uit een rijdende 
sehrein te  springen- Hij liep daarbij 
£tige blessures op en altijd zij* daarvai 
de gevolgen aanwezig gebleven.- He 
ernstigste daarbij is vermoedelijk geweest 
dat ook zijn hoofd een séhok heeft ge 
kregen. Aanvankelijk is. d a t bijna nie 
opgemenkt. H elaas ,  sfhijnt daarbij eei 
aandoening van' de hersenen te  hebbei 
plaats gehad, d ie hem op dé duur he 
leven verzw aarden en uiteindelijk vroèj 
tijdig defect afbreken. -

Kees had  geen igemakkeÜjk karakte 
M aar achter een schijnbare onverschHlij 
heid, achter eenschJJnbare ruwheid, vei 
aigierd door zijp ziekte,’ schopl een  voo* 
beeldige klassetrouw en een diep medt 
levend h a rt van een goed kameraad.

Nauwelijks begrijpend, -dat w e Ke« 
nimmer ,meer in ons midden zullen hefc 
ben, nemén Wij afscheid van  hem'.

—
ad het Amerikaan- 

voordelen opstreek, 
in de. door Amerikanen 

:n leg gen hun 
tèn laSte, da t de 
wijze uitbuiten, 

m aats tarf ge- 
iting niet groter, dan 

win^t gemaakt moet

het evenwel des 
t van klimaat en

Hetgeen hier o 
is in meerdere óf 
p ass in j op^velé.

Imperialisme", 
genoemd wordt, 

Amerika heeft 
h u iv  ;• 

Gegevens óp 
Leader” van 1Z-7

ntren t Chili is gezegd, 
mindere mate van toe- 
czóal n ié t alle verdere 

H et „Yankee- 
: het. in Ziiid-Amerika 

d aa r overal door. 
koloniën dicht bij

aan .The

zo ver gevorderd.
*’ w eer

aan zo’n ..wagen" hangen. H et ideaal w« 
niet onverm engd. „O p Z o iv  en feestda 
gen is het verboden van de vergunnin 
gebruik te maken" staat duidelijk op iede 
vergunning te  lezen; van ben, d ié d it ve 
voecmiddei « I k »  voor ..zake

'doeleinden” mogen gebruiken.
____  is een zeer
wie doet er -nu geen zaken? l i

-------- zaken doen? M aar de
dat bleef dè diflstere


