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q'',:?' ' -.*'De vele verwachtinden, die gedurende de laatste jaren van terreur en  rechtsverkrachting 

Moedeloosheid in alle lagen van de bevolking neemt hand over hand toe. 
Wel tracht men vernieuwing van ons politieke leven te bewerkstelligen door samen- 
voeging van politieke partijen; doch eerlijke gezindheid en  goeden wil zullen niet kunnon 
bereiken dat resultaten worden behaald, die afdoende oplossing zullen brengen van 91 
onze sociale, politieke en economische problemen. Evenmln is echter een oplosehg te 
verwachten van die politieke richtingen, welker doelstellingen ons eenigszins nabij komen. 
doch wier gedachtenwereld aan den humaan-menschelijken geest vreemd is. 
Daarom achten ondergetekenden nu het oogenblik gekomen voor een fundamenteele ver-' 
nieuwing van de beginselen waarop onze samenleving berust; een vernieuwing in den 
geest van den grooten socioloog en econoom: EDWARD BELLAMY. Hij toch, heeft nu meer 
dan 60 jaar geleden voorzien, uit d e  gebreken der samenlevihg, de chaotische toestanden 
en  de meedoogenlooze strijd van allen tegen allen, waaronder de geheele menschheid 
gebukt gaat en die uiteindelijk den weg g laveid heeft naar de meest duivelsche ver- 
nietigingsmiddelen tegen de menschheid. 
De nieuw opgerichte 

', *['' ons staande hebben gehouden, worden dagelijksch meer onvervulbaar. 

NEDERLANDSCHE BELLAMY P 
ziet haar taak dan ook als volgt: 

le AFSCHAFFING van het Kapitalistische productiesysteem, dat 
leiden moet tot steeds heviger crises, waarvoor het als eenige oplossing den 
oorlog te bieden heeft. 

2e OPRICHTING van een huishouding ten dienste van de Gemeenschap, gefun- 
deerd op  de werkelijke behoeften van het geheele volk, in stede van o p  de 
winstmogelijkheden van den enkeling. 

3e VERDEELING der welvaart, gelijkelijk over ieder hoofd der bevolking. 
4e GELEGENHEID tot het volgen van Hooger Onderwijs voor ieder lid der be- 

volking tot het 21e levensjaar. 
Se VERSI'REKKINC van premie-vrij pensioen aan iederen Nederlander op teh minste 

45 jarigen leeftijd. 
Be AFSCHAFFING der gevangenissen, doch opvoeding van a-sociale elementen ' 

door psychiaters. 
Ons gehede streven is obaseerd op het zedelijk en redelijk standpunt: ,,Gij 
zult uwen R ;laste kihekxan als Uzelf" waaruit vanzelfsprekend moet voort- 
vloeien : 
1. Afschaffing van de doodstraf 
2. Volledige afwijzing van iedere annexatie 
3. Absolute erkenning van het zelfbeschikkingsrecht van het Indo- 

nesische volk. 
DE NEDERLANDSCHE B E L L M  PARTIJ verwacht hiervan: Verlossing uit den angst om 
het bestaan, vernieuwing van den geest, stijging van d e  openbare moraal, opbloei T 
d e  cultuur, welvaart, vrede, geluk, broederschap en  vrijheid voor ieder individu. 
MANNEN EN VROUWEN, 
De uitvoering van bovenstaand Bellamy-programma hangt af van UWE volledige mede- 
werking. Komt daarvoor allen op onze eerste groote propaqanda-avond in het 

UW (&&te zaai)+ 
op Maandag 28 Januari, 's avonds 8 uur precies , 

Sprekers zijn d e  Heeren : . J. DERKSEN-STAATS, Groningen 3 

P. KREMERS, Amsterdam 
Namens de Nederlandsche Bellamy Partij : 

Ir. W. L. v. ASPEREN, Utrecht. ' Mr. L.B.v.d. MUlJZENBERG, Den Haag ' 
Mevr. DE BOIS-BOLL, Amsterdam 
J. DERKSEN STAATS, Groningen 

P. KOOPMANS, Naarden-Bûssum 
P, F. KREMERC, Amsterdam 
Kaarten à 25 ct. verkrijgbaar: Bilderdijkstraat 422, Deurloostraat 4Qe, Dusartstraat 419, Fre 
deriksplein 54, Prins Hendriklaan 30, Kuinderstraat 51 I,  De Lairessestraat 13, 3e Ooster 
parkstraat 9, Pretoriusstraat 14, QueIlijnstraat 124, Rokin 34; Stadhouderskade 122, Valeri- 
usstraat 18, Weterinqwhans 1 T  ?dorsweg  145 en verder ' s  avonds aan de zaal. 

C. M. PHILLIPUS, Rotterdam 
F. REMPT, Alkmaar 

Dr. J. M. DE VRIES, Wageningen 
Mr. J. WOLFSON, Den Haag 

, Mr. E. FISCHER, Ede J. J. VINK, Rotterdam'' 


