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Aan de socialistische vrouwen aller landen.
Deze oproep zou eerst in de Gleichheit in het

tijdschrift van onze Duitsche partijgenooten verschij-
nen. Maar dit nummer werd wegens deze oproep door
de Duitsche militaire overheid in beslag genomen.

Partijgenooten, Zusters! Van week tot week neemt
zoowel in de oorlogvoerende als in de neutralelanden, het aantal vrouwenstemmen toe, die protest
aanheffen tegen de vreeselijke volkerenworsteling,
voortgesproten uit den drang naar wereldmacht en
wereldheerschappij der kapitalistische staten. Sedertzeker vijf maanden duurt nu reeds de oorlog tus-
schen den Duitsch-Oostenrijkschen tweebond en denFransch-Erigelsch-Russischen' driebond, eh steeds
nieuwe volken, steeds meer deelen der aarde wordenin zijn bloedigen maalstroom meegesleurd.

De oorlog heeft de. beste physieke, geestelijke en
zedelijke krachten der volken in zijn dienst geno-men, de rijkdommerfder samenleving, de volmaaktste
organisatie van het samenwerken tot één doel, de
meest waardevolle producten der wetenschap en dé
wonderwerken der.techniek. Hij stapelt hoopen ruïnen
en bergen dooden en verminkten op, zooals de
geschiedenis ze vóórdien nog niet heeft aanschouwd.Hij treedt de Welvaart en het geluk van 'miljoenen
onder den voet, vernietigt volkenrechtelijke verdra-gen, filosofeert met het zwaard over achtenswaardiggeworden voorstellingen en inrichtingen en gelast
den volken te aanbidden, wat zij gisteren verbrand-den, en te verbranden, wat zij tot nog toe aanbaden.
Hi] bezoedelt alle idealen, die zich de ongeteldegeslachten van alle naties en rassen onder smarten
en vreugde der menschheid op hun ontwikkelings-gang van de dierlijke natuur naar het rijk van ware,menschelijke vrijheid hebben gevormd. Hoe is hetmet de geboden van den god der christnnen: „Gijzult niet "dooden en „heb uwe vijanden lief?"Hoe met de burgerlijke zi n een zeden, die door de'grootste en edelste geesten aller moderne kultuur-naties op het schild gedragen worden? Hoe metde internationale, de socialistische broederlijkheidvan de proletariërs van alle "landen, waarvan wijtrotsch droomden en praatten ?

Hoe langer deze oorlog duurt, hoe meer verblee-ken en verslijten de halfslachtige redeneeringen engedachtegangen, die het kapitalistisch wezen van deoorlog voor de oogen der volken moest verhullenvoor de oogen der vplken. ' '
De maskers vallen, de schoon bekranste omhulselsdie zoo velen bedrogen hebben. In zijn naakte lee-Itjkheid, als kapitalistische veroverings- en wereld-machtskrijg, staat de oorlog daar.
Socialistische vrouwen van alle landen. Wij dragengeen deel der verantwoordelijkheid voor den rampdie den volken heeft overvallen als een verscheurend'dier. Wij zijn daaran niet medeplichtig. Dit echterniet alleen in de wel is waar juiste, maar toch watgoedkoope en formeele zin, dat ons vrouwen zoogoed het kiesrecht als de mogelijkheid tot onmid-

delijke politieke medezeggingsehap over oorlog en
vrede ontbreekt. Neen, ten aanzien van de platge-
trapte landerijen, de afgebrande steden en dorpen,
de uiteengereten menschen, durven wij iedere ver-
antwoordelijkheid voor den oorlog op grond van
dat hoogere recht van ons af te werpen, omdat wij,
socialistische vrouwen aan ons historisch inzicht, aan
onze socialistische overtuigingen getrouw met alle
kracht voor 't bewaren van den vrede gewerkt
hebben. Er is toch niemand onder ons, welk ook
haar vaderland is, die niet gedurende jaren'bewust
en vroolijk het beste heeft gegeven, om de opko-
mende wereldoorlog af te weren; die niet bereid
geweest zouzijn koen en opofferend tot haar laatste
adem aan het behoud van den vrede të werken.

Ons, socialistische vrouwen, is de wereldvrede,
als vrucht en onderpand van de internationale broe-
derlijkheid der proletariërs van alle landen, steeds
bijzonder heilig geweest; d<e broederlijkheid, die
alléén de poort tot de socialistische toekomst kan
openen. En. daar dat zoo is, staat ook dc wereld-
oorlog met zijne verschrikkingen niet scheidend
tusschen ons, internationale socialistische, vrouwen.
Niet in de war gebracht door het geraas van den
oorlog, noch door schetterende redevoeringen of door
de kritieklooze 'stemming van de massa's blijven wij
in alle landen ongedeerd de draagsters van de soci-
alistische gedachte. Van overal reiken wij, over,
bloedstroomen en puinhoopen heen elkaar de hand,
eensgezind in het oude bewustzijn en den onwrik-
baren wil: Vqort naar het Socialisme! »

Ons laatste groot, gemeenschappelijk werk, de
Conferentie in-Weenen zou in het teeken van den
vrede staan. De ijzeren vuist van den wereldoorlog
heeft dat verijdeld.' Nu moet die wil tot vrede ons
de eerste groote gemeenschappelijke taak dicteereu.
Wij socialistische vrouweu moeten in alle landen de
vrouwen oproepen en verzamelen, opdat zij zich met
kracht verzetten tegen de verdere krankzinnige vol-
kenworstelifig. Met millioenen stemmen, onweerstaan-
baar moet onze kreet klinken : Genoeg van het
moorden, genoeg van de verwoesting! een worsteiing
tot uitputting, tot doodbloeden der volken. Vrede,
Üuurzaine vrede! Daarom geen aanranden der onaf-
hankelijkheid en waardigheid van welke natie ook.
Geen annexaties, voor géén land vernederende vre-
desvöorWaarden, die geen waarborg zouden zijn voor
de veiligheid van de naburige landen, doch een
aansporing zouden worden tot algemeene bewapening,
en tot nieuwe gruwelijke wereldgebeurtenissen. Plaats
voor den vrede-arbeid! De Ijaan vrij voor de ver-
broedering der volken en hun samenwerking tot de bloei
der internationale kuituur!

Wel hebben wij vrouwen van schier alle landen
slechts weinig politieke rechten, doch niet zonder
sociale macht zijn wij.'

Laat ons ieder vonkje van deze macht, waar het
geldt ons woord en ons werken in dekringen deronzen
èn onzen invloed in het openbaar die dezen oorlogs-
tijd heeft doen toenemen, ten nutte maken voor den
vrede. Laat ons alle middelen van woord en schrift ge-
bruiken, de daden en hetsamenwerken der velen die
ons in de verschillende landen ten dienste staan.
Ons kan daarbij het gevoel van de chauvinistische
strooming niet in de war brengen of afschrikken,
een strooming .waardoor beroepspatriotten, heersch-
zuchtigë veroveringspolitici en géwetenlooze dema-
gogen zich laten drijven.

Juist omdat deze strooming bestaat spreken wij
luid van de Kultuurvoortbrengselen waartoe alle naties
hebben bijgedragen, spreken wij van 'de noodzake-
lijkheid van eene groote internationale gemeenschap
der volken; ontplooien wij met trots de banier van
de socialistische vredeseischen, de banier van het
Socialisme zelve.

In alle landen zal gebrek aan inzicht en eigenbe-
lang ons vaderlandsloozen smaden, en vervolgen.
Het zij zoo! Wij weten, dat wij mit ons vredewerk
ons geboorteland meer bcvoordeelen dan 'door beschim-
ping en vernedering van vreemde 'naties en door
oorlogsdrijverij.

Als de mannen dooden, dan ligt het aan ons,
vrouwen, voor ,het behoud van het leven te strijden.
Als de mannen zwijgen, dan is het onze plicht, om,
bezield door onze idealen, i urnen te verheffen.
Partijgenooten, Zusters, komt de beloften na, die uwe
vertegenwoordigster op het gedenkwaardige vredes-
congres te Bazel aan de socialistische internationale
gegeven heeft: „Wij socialistische vrbuwen
in den strijd tot de voorwaarts dringenden en aanstor-
menden behooren!" ■

De Oorlog.
„Het oorlogslot is afwisselend en het einde van

„den oorlog ligt in een zoo twijfelachtig en ver
„verschiet, dat de grootst mogelijke koelbloedigheid
„en standvastigheid tegenover alles, wat on% van de
„oorlogstooneelen gemeld wordt, noodig zijn."

Zoo schreef de Bremer een paar weken geleden
naar aanleiding van het bericht, dat drie - - het
bleken er weldra yfer — van de vijf laatste kruisers,
die Duitschland nóg in de wereldzeeën had, en die

I kaperbedrijf uitoefenden, door een Engelsch
smaldeel vernietigd waren, nadat ze door Japansche
en Australische krachten van den Stillen naar den
Atlantischen Oceaan waren gejaagd.

Aan die. woorden worden wij weer in stefke mate
herinnerd, nu wij, ëen week na de belangrijke over-
winning der Seiviërs op de troepen' der ■ Donau-
Monarchie. waarover wij de vorige maai schreven,
van de nieuwe groote overwinning der Duitsch-
Ooste.ilrijksche legers in Polen en Galicië gewag
moeten maken. s

Na, weken heftige :ig is daar op de
Poolsche slagvelden inderdaad een nieuwe gewich-
tige beslissing gevallen. Het communiqué van den
Duitschen-generalen staf deelde die beslissing mee
met de woorden: „Het door de Russen'aangekon-
digde offensief tegen Silezie en Posen is volkomen
in elkaar gestort. De vijandelijke legers zijn in ge-
heel Polen na hardnekkige, verbitterde frontale ge-
vechten tot den terugtocht gedwongen. De vijand
wordt overal vervolgd." Het slot van het communiqué
luidde: „Dc vruchten dezer beslissing zijn 'op 't
oogenblik nog niet te overzien."

Indien er één ding in dezen oorlog lot nu
gebleken, dan is het dit:. communi-
qués liegen niet.. Zij houd I in. Met
één mits slechts.. Men m o. Dit
geldt voor deze summiere, epische zinnetjes, waarin
"het lot van müiioenen en honderdduizenden, waarin
de ontwikkeling der we-reidgeschi tien-
tal.ien jaren in enkele
evengoed als voor Assyrisische opschriften in S]
schrift, Egyptische hiërogiyphen of runen uit Oud-



Voorschen tijd. Deze dorre zinnen leeren de burgerij,
die op weg was in woorden te verzuipen, voor wie
het Woord, oudtijds een goddelijke macht, bezig
was alle beteekenis te verliezen — en de reformis-
ten deden hieraan druk mee — weer het zware ge-
wicht van enkele zinsneden te doorgronden. De
communiqués der Generale Staven zijn op 't oogen-
blik, wat woorden der Heilige Schrift voor onze
voorouders waren. Men moet ze woord voor woord
bestudeeren.

Waar dit zoo is, is het niet te verwonderen, dat
de menigte in de oorlogvoerende landen, evenzeer
aan woordenstroomen zonder beteekenis gewend,
dit niet vermag. Zij leest in de communiqués het-
geen zij er in wil lezen. En zoo is het natuurlijk,
dat bv. het jongste communiqué van den Duitschen
Generalen Staf, gevolgd door een veel minder
waardevol Oostënrijksch, de menigte in Berlijn en
in Duitschland in "t algemeen tot een uitbarsting
van vreugde gebracht heeft, zooals die sinds weken,
ja maanden niet meer had plaats gevonden. In de
straten van de Duitsche hoofdstad heerschte na dit
communiqué, zoo melden de bladen en de corres-
pondenten, dezelfde blijdschap, ja opgewondenheid
en verbroedering als na de eerste groote overwin-
ningsberichten in Frankrijk; de vlaggen werden
opnieuw alom uitgestoken, De gedempte stemming,
die nu reeds maanden lang op Berlijn en heel
Duitschland drukte, was geweken. „Zoo was' de
indruk," schrijft -de correspondent der N. R. Ct.,
„dien het zoo voorzichtig gestelde bericht uit het
hoofdkwartier in Berlijn maakte."

Voor ons, niet door den oorlogsdemon bezetenen,
valt de nadruk van het zooeven genoemde com-
muniqué op het laatste zinnetje: ,rDe vruchten dezer
beslissing zijn op 't oogenblik nog niette overzien."
Het is zeker, dat de Russische legers teruggedrongen
zijn, en den aanval op Silezië niet hebben kunnen
doorzetten. De vruchten der Duitsche overwinning
echter zijn nog niet te overzien. En op de vruchten
komt het aan. Terecht waarschuwt ook de Bremer
tegen de ook door bijna alle groote burgerlijke
organen in Duitschland getrokken optimistische con-
clusie, dat het offensief dei Russen in Polen door
dezen terugtocht voorgoed zou zijn gebroken. Op
de resultaten, de blijvende resultaten van de vervol-
ging door de Duitschers komt het aan. Blijven die
beneden de verwachting, dan is er geen reden' om
er aan te twijfelen, of de Russen zullen opnieuw
ook in Polen trachten tot den aanval over te gaan.
Zij verkeren en verkeerden daartoe steeds in een
ongunstige positie, in zooverre als hun strategisch
spoorwegnet, dat dezen aanval eerst mogelijk moest
maken, niet voltooid was, toen de oorlog begon.
Eerst sinds eenige jaren was de Russische generale
staf weer aan 't werk tot voorbereiding van dit
offensief. Nog in den eerste jaren na de Russische
Revolutie was alles in Polen uit een militair oog-
punt slechts ingericht op een defensief, waarbij de
Weichsel en de op de Weichsel uitkomende vesting-
liniën den eersten aanval der Duitsche legers zou
moeten hebben, terwijl de eigenlijke, echte verde-
digingslinie van Rusland zelf nog veel meer „achter-
waarts," het onmetelijke Rijk in, gedacht en ingericht
was. Deze wereldoorlog heeft de Russen gedwongen
in een terrein op te marcheeren, waar de voorbe-
reidselen voor hun opmarsch niet aanwezig waren,
terwijl daarentegen de Duitschers, door hun dicht
en uitmuntend ingericht sporennet in staat waren
om voortdurend met hun legers langs de geHieele
grens, van Krakau tot Thorn en van Thorn tot Oost-
Pruisen te manoeuvreeren, zooals zij wilden.

Toch is het mogelijk uit den Russischen terugtocht
reeds één zekere conclusie te trekken: de duur van
den oorlog wordt er voor onbepaalden tijd door
verlengd. Wel zijn er ook nu weer invloedrijke
stemmen opgegaan in Duitschland om thans te
trachten r_pt Rusland een afzonderlijke vrede te
sluiten. Zoo de bekende imperialistische schrijver en
propagandist Rohtbach in het tijdschrift Das grössere
Deutschland. Een meening trouwens, waar andere
bekende imperialistische persoonlijkheden en bladen
als Graf v. Reventlow en het Berliner Tageblatt, —
in hun gezelschap ook de Vorwarts om andere re-
denen — tegenop zijn gekomen. Inderdaad zoo o.i.
het afsluiten van een dergelijken vrede, indien die
mogelijk was, op dit oogenblik een meesterstuk zijn
van de Duitsche diplomatie, juist uit een imperia-
listisch oogpunt. Maar ten eerste weten wij niet,of
Dr. Rohrbach werkelijk de meening van de invloed-
rijke kringen weergeeft — dat zijn op 't moment^
meer dan ooit Wilhelm en de bekrompen nieuwe'
chef v. d. Generalen staf v. Falkenhayn. Ten tweede
is het hoogst twijfelachtig, of Rusland geneigd is,
nu reeds, een vrede te sluiten — en of het, indien

het wilde, dit zou kunnen, zou mogen — die de
Donau-Monarchie niet zoodanig beknotten zou, dat
Duitschland daar weer geen ( genoegen mee zou
kunnen nemen.'

Alle speculaties, zooals- wij die ook weer in de'
Bremer in het zesde nummer waarin gewaarschuwd-
wordt tegen overschatting van de Duitsche overwin-
ning, aantreffen, speculaties omtrent den inwendigen
toestand van Rusland, die het zouden dringen om
een afzondorjijken vrede te sluiten, ook tegen den
wil van zijn financieele meesters, Engeland en
Frankrijk, lijken ons volkomen zonder grond. Er
wordt in de Duitsche- burgerlijke en de imperialis-
tische arbeiderspers veel verteld over den ontzag-
lijken noodtoestand in Rusland. De Duitsche bladen
weten te vermelden, dat er 30 millioen menschen
honger lijden. Doch in de eerste plaats geldt dit,
dat een groot aantal der Russische boerenbevolking
voortdurend hongee lijdt, ook in vredestijd. Maar
bovendien is het veel Waarschijnlijker, dat het ophou-
den, van .den Russischen export van levensmiddelen
in vrij groote deelen van het Rijk een daling van de
levensmiddelenprijzen veroorzaakt heeft en dustegen-
over den nood, dien groote groepen ook in Rusland
tengevolge van den oorlog lijden, — een- nood, die
relatief wel niet grooter zal zijn dan in Duitschland en
Frankrijk bv. — een verachting der levensomstandig-
heden 'voor andere millioenen staat: Bovendien, weet
men, is deze oorlog in Rusland onder alle bezittende
klassen en een belanhrijk deel der volksmassa's po-
pulair, in sterke tegenstelling tot den oorlog van
1904-05. Trouwens ook de Bremer .beoordeelt de
kansen op revolutionaire bewegingen in Rusland —
zoolang de Russische legers niet verslagen zijn en
ondanks de prachtige houding van de meerderheid
der sociaaldemocratie — bewegingen, die invloed op
't Tsarisme zouden kunnen uitoefenen, uiterst gering

Zoo blijft 't er bij, dat de nieuwe Duitsche over-
winning iij Polen in wijderen zin niet beslissend,
maar rekkend zal kunnen werken.

Wij wilden ten slotte dezen keer als een belangrijk
feit nog wijzen op de bijeenkomst der drie Skan-
dinavische koningen te Malmö. Al weten wij niet,
wat daar beslist is, zooveel is toch zeker, dat de
bijeenkomst een aanwijzing is voor den invloed, dien
de Wereldoorlog ook op de kleinere, zelfs niet direct
bij het Imperialisme betrokken landen uitoefent. De
invloed, dat zij nu reeds beginnen zich militair
sterker te maken. v. R.

Volkswapening en Demobilisatie.
ln de diskussie over Volkswapening ontvingen wfc

reeds eenige tijd geleden he tonderstaandeingezon-
zonden, waarvoor we eerst thans plaats vinden:

Wel alle pgn., en zeker ook Vulgus, zullen het
met G. D. J. eens zijn, dat wij niet op opportuni-
teitsgronden enkel, maar voor alles om principieele
redenen niet helpen de eene hel tegen de andere te
verdedigen, al gelieven de hellemeesters beiderzijds
ook, hun bezit ons geliefde vaderland tè noemen.
In het klein zal ook elk vakverenigingsarbeider toe-
geven : wie denkt er aan, voor zijn werkgever te
gaan strijden tegen diens concurrent! Maar in 't
groot, waar het de concurrentie-ftrijd van hele kapi-
talistiese natiën geldt, laten de arbeiders zich dood-
slaan en economies doodbloeden voor dezelfde
klasse, die men in 't kleine toch bestrijdt.

Onze „plicht" is dus niet dat, maar het tegen-
gestelde: niet strijd vóór, maar tegen de nationale
bourgeoisie, andere plicht als* deze, onze klasse-
plicht; laten we hierbij niét gelden. Maar ook de
bourgeoisie doet dat niet. J. kan dus niet. absoluut
beweren, dat het haar „plicht" is om de Ned. neu-
traliteit te handhaven. Immers, als het in haar belang
is, die op te geven, dan is 't haar klasseplicht dit
te doen, en dat zal ze. Wp. wees al op 't stuk van
Colijn, waarmee ook Bos het eens was, waarin aan
de mogelikheid werd herinnerd, dat het noodzakelik
werd voor de imperialistiese belangen der Nederl.
bourgeoisie, ook een woordje te gaan meepraten,
b.v. op het einde, als er buiten hun om, een vrede
zou worden gesloten, die voor die belangen na-
delig was.

Maar een andere mogelikheid ligt dichterbij: als
een der strijdende partijen het nodig vindt, Neder-
land binnen te rukken, zal de Ned. bourgeoisre-
gering zich bij de andere partij voegen. Is dat soms
een plicht, die wij van hun moeten eisen? Ze willen
het proletariaat laten bloeden voor hun zaak. Ja,
sterker nog. Als G. D. J. gelijk heeft, dat het Ned.
leger een faktor mee is, die de strijdenden buiten
de grenzen houdt, dan is Ned. nu al in de oorlog
verwikkeld, al wordt er nog niet gevochten. Dan

verdedigen de proletariërs nu al de ,*,Nederlandsc
vrijheid"!

Voor de bourgeoisie is, onder deze 'omstandi
heden, deze „oorlogstoestand" natuurlik een voo
deel. Door de mobilisatie hebben ze eengroot de
van de flinkste arbeiders afgehaald van de klass
strijd (daarbij ook massa's die hun anders als werk
lozen het lastig had kunnen maken), en gedwongi
voor hun belangen in de bres te springen, ze daarfl
ook geestelik meer onder de duim kunnen breng!
met hun kadaverdicipline en hun „soldatenkrant
Maar het proletariaat, dat er meer onder de mad
der heersers door raakt, heeft er de ontzettender.
delen van, en onze partij, de voorstrijders van h
proletariaat, wij hebben ten scherpste stelling
nemen tegen de dusdanige „handhaving der nel
tialiteit" op onze kosten. Want hier blijkt reeds <
leugen van dit woord „neutraliteit". Zo is Nederlai
niet neutraal, het strijdt reeds (al is het slagve
ook op 't ogenblik elders), ril. voor het welzijn d<
Ned. regering en zijn bourgeoisie. En tot welk
ellende deze nu nög latente strijd ten slotte ka
voeren, dat heeft België bewezen, dat de oorlog oo
is begonnen ter „handhaving zijner neutraliteit" -
en daarop half verwoest is, zijn landskinderen b
duizenden zag slachten, nu onder militair bestul
zucht, en dan: dat de hele oorlog voerde en blij
voeren, eenvoudig als bondgenoot van Frankrijk, Enge
land en Rusland, geenszins als een neutrale staJ
die er bij ongeluk is ingesleept. Ja, we kunnen te
slotte zeggen: dat haast alle oorlogvoerende lande
beweerden, alleen hun neutraliteit, dat wou feitelij
zeegen niet hun on- maar hun afzijdigheid, hu
onafliankelikheid van andere landen, te moeten vet
dedigen, een onafhankelikheid, die toch slechts he
kapitaal ten goede komt.

Waar.we tegen de oorlog zijn, moeten we du
ook zijn tegen een dergelike „handhaving der neu
traliteit", die slechts een verdediging is van he
bourgeois-voorrecht van uitbuiting binnen een- be
paald gebied, een „vredesbeweging" die een begin-
stadium van oorlog is. Zeker, wij eisen neutraliteit
maar hét is een andere, het is de echte neutraliteit
de onze, de neutraliteit van het proletariaat. He
proletariaat kan het weinig schelen op zich zelf, é
een land Frans of Hollands of Duits is: in alle ge-
vallen heeft het een internationale klassenstrijd tt
voeren. Het proletariaat dus alleen is het, dat it
deze oorlog neutraal is, het tenminste, volgens zij*
belangen, moest zijn. Werkelike neutraliteit wart
hier niet meedoen aan oorlog of landsverdediging;
dit alles zo fel mogelik bestrijden, zoals onze partij
dat dan ook deed.

Dus in ons geval bestrijden van de mobilisatie.
Zo goed als we in gewone tijden 'tegen oorlogs-
begrotingen protesteren, protesteren we nu tegen de
mobilisatie, dat begin van oorlog. Wij willen neu-
traal zijn onder alle omstandigheden, en stellen dus
tegen de roep : „Nederland weerbaar", in deze tijden
meer dan .ooit wat betreft de „buitenlandse vijand"
de eis: „Nederland ontwapend", de eis van demo*
bilisatie. Deze eis hebben wij m.i. te stellen, willen
we niet mede-verantwoordelik zijn voor de knech-
ting door het soldatenpak nu, en voor het dreigende
gevaar, dat Nederland een tweede België wordt, zij
het misschien van een andere kant.

Druist dat niet in tegen ons programpunt „Volks-
leger". Integendeel, het is er eerder mee identiek.
Ons ideaal op dat punt is geenszins een gewapend
volk, dat gereed staat op de wenk der bourgeois-
regering de kapitalistiese belangen te verdedigen.
Wij willen immers juist het leger, aan de macht der!
heersers ontrukken, volksleger betekent: leger in.
dienst van het volk, volk en leger een, zoodat ook het
volk de beslissing heeft over oorlog of vrede. Zeker
kan het die macht verkeerd gebruiken, evengoed als
bv. het A. K„ en voor de belangen van zijn vijan-
den, dé bourgeoisie, oorlog gaan voeren. Maar wij
leren ze juist het goede gebruik, en dat zou zijn:
niet vechten voor het kapitaal, dus in dit geval:
tuisblijven, ontwapenen, zolang we nog geen pro-
letariese bodem te verdedigen hebben. G. D. J.
„vindt het beter dat er hfer geen oorlog komt," ik
ook, en daarom roep ik: ontwapening.

Maar ligt niet hierin juist de tegenspraak? In ge-
wone tijden eisen we geen ontwapening, daar we
daarmee prakties de opheffing van den Staat zouden
eisen, en we dat niet als eis kunnen stellen aan
die Staat. We eisen daarom om te beginnen, als
strijdmiddel dus, verdemokratisering van de Staat
en zijn machtsmiddelen, dus ook van het leger.

Maar zo wordt het tot een wapen in onze hand,
dat ten slotte dien Staat zelf kan helpen overwin-
nen. Van een volksleger zouden we dus eisen, dat
het zich ontwapende als het kapitaal het ten strijde



riep. Maar dat zou meteen betekenen: strijd tegen
dat kapitaal, en als het gelukte: onze overwinning
van dat kapitalisme en daarna verdediging van onze
belangen.

In dit geval hier hebben we dus beide te ver-
binden. Zoals we van de staat niet kunnen eisen:
afschaffing van de klassestaat, daar dit .moet ge-
beuren door hen die daar belang bij hebben, d.w.z.
het proletariaat, en we dus eisen : democratie, o.a.
A. K. etc, om zo de beslissing aan het proletariaat
te brengen : maar op een ogenblik dat het er werke-
lijk om spant, dat bv. de bourgeoisie door terug-
neming van eens verworven rechten het hele prole-
tariaat in opstand brengt, dat dan, ook al is er nog
geen democratie, toch de leuze is; weg met de
klasseregering, — zo hebben we nu, hoewel er geen
volksleger is, dat wij konden toeroepen: strijdt alleen
voor u zélve, en niet voor uw vijanden, nu op dit
ogenblik, waar.de staat gebruik gaat maken van dit
grote machtsmiddel, dat hij nog in handen heeft,
onze eis, of liever onze strijdroep tegen die staat:
weg met de dwang, het proletariaat opgelegd, vooru te strijden! Ontwapening,, dadelik.Zoals wij bij een grote staking, waarbij de bour-
geoisstaat het leger tegen de stakers opriep, terug-
roeping der soldaten zouden eisen, hoewel we weten,
dat de staat daartoe slechts zal overgaan, als wij
hem ertoe kunnen dwingen: waar we ook weten,
dat zulk een algemene revolutionaire eis op dat ogen-
blik de arbeiders kan verenigen en hun dus de
nodige kracht tot die dwang schenken: zo hebben
we ook hier, waar het leger, d.w.z. wij zelf, opge-
roepen wordt om tegen het buitenlandsche prole-
tariaat te strijden, m.i. deze strijdroep nodig om tot
verzameling te komen en een grote stormloop moge-
lijk te maken. De samenw. arb. organisaties, die de
regering willen dwingen, de economiese ellende die
hier nu al van de oorlog het gevolg is, weg te
nemen, en die in Amsterdam ook al te samen tegen
oorlog en mobilisatie hebben geprotesteerd, zullen
er dan ook m.i. toe moeten komen, van dit protes-
teren tot een actief optreden op dit punt over tegaan. Hun eerste eis zal worden : demobilisatie. Want
zo treden ze actief op tegen de oorlog, en krijgendus de grootst rriogelike massa achter zich, en daar-door de grootste kracht. De andere eisen zijn een
natuurlike aanvulling van die ene eis: niet alleen
tegen den oorlog, maar ook tegen de nadelige ge-
volgen voor het Ned. proletariaat van de oorlog, zover die er al is. Die samenhang zou ook uit depraktijk blijken, als de terugkerende soldaten derijen der voor die eisen strijdende arbeiders weer
versterkten. Dan doen wij m.i. pas geheel, wat we
van de buitenlandsche soc.-dem. hadden verwacht:
zooveel mogelik actief optreden tegen den oorlog.

Dan doen wij niet pas geheel, wat we van debuitenlandse soc. dem. hadden verwacht zooveel
mog<_lik actief optreden tegen de oorlog.

En dat doen wij met alle die willen meedoen.Zeker bestaat het grootste deel onzer aanhangin deze actie, nu nog uit arbeiders, die in principe
Tiet de staatsinstellingen Svillen gebruiken ter bestrij-
ding van die staat. Maar niet dit is op 't ogenblikde voornaamste lijn van verschil in de taktiek van
het proletariaat. Dat hoofdverschil is nu: strijd tegende staat, het algemeenste machtsmiddej der bour-
geoisie, of niet, m. a. w. algemeen revolutionaire,politieke klassenstrijd,, of „klasseverzoening," d.w.z.opgeven van den politieleen strijd onzerzijds, over-gave aan de ongenade onzer vijanden. Zo beschouwd
zijn de ...D.A.P; ers nu niet politiek meer, de „vrijen,"wel. Kunnen dus de eersten ons verwijten, dat wij
met de laatsten samenwerken, zo betekent dat alleen,dat deze laatsten den p iicht vervullen, die zij zelfverzaken, d.i. met ons samen voeren den revolutio-
nairen politieken klassestrijd. j. h. Anders.

Oorlogskroniek.
In vervolg op de kronieken van de belangrijksteoorlogsfeiten, die verschenenen inde nos van 26Aug., 23 Sept., 24 Okt. en 25 Nov. geven we thanshet vijfde maandoverzicht van de oorlog.
23 November verschenen nieuwe troepen in Polenter versterking van de Russische legermacht en be-schoten de Engelschen voor het eerst dé zich inUuitsche handen bevindende Belgische haven Zee-

"24 Nov. besluit Portugal de zijde van Engelanden Frankrijk te kiezen. ë
26 Nov. roept de Sjeik-oel-Islam alle Mohamme-

ennßuslTnd0t °°rlog tege" Engeland ' Frankrijk
1 Dec. beginnen de Duitschers een nieuwe aan-

val in Polen. De Wet wordt gevangen genomen door
het leger van Botha. "

2 Dec. Belgrado wordt door de Oostenrijkers in-
genomen. Liebknecht stemt tegen de Duitsche oor-
logskredieten.

6 Dec. De Duitschers nemen de. groote Poolsche
industriestad Lodz in.

7 Dec. De Franschen schieten een eindje benoor-
den Atrecht op.

8 Dec. De tegen Engeland opstandige Boeren-
generaal Beyers verdrinkt in de Vaal. 4 Duitsche
Kruisers worden bij de Falkland-Eilanden, in de
Atlantische Oceaan bij de Zuidpunt van Zuid-
Amerika in de grond geschoten. Hiermede is de
Duitsche vloot, behalve dé hoofdvloot in de Noord-
Zee, zoo goed als vernietigd.

9 Dec. Moltke ,voorgoed als leider van de Duitsche
generale staf ontslagen. Falkenhayn, zetbaas van de
Duitsche Keizer, treedt in zijn plaats. De Engelschen
bezetten het tot Turkyë behoorende Mesopotamië,
tusschen Perzië en Arabië. Botha verklaart, dat de
Boerenopstand ten einde is. De Turkerl vallen in
het vroeger Turksche, thans Russische, aan Roe-
menië grenzende land. Bessarabië, aan de Noord-
westkant van de Zwarte Zee.

11 Dec. Aan de Oostkant van de Zwarte Zee
beschieten de Tdrken het Russische Batoem, bezui-
den de Kaukasus. De Duitschers van de Westelijke
naar Frankrijk gekeerde oever van het Yser-Kanaal
verdreven. .

13 Dec. De Russen door de Oostenrijkers ge-
slagen bij Limanowa, ten Z. W. van Krakau.

14 Dec. De Franschen en Engelschen hernieuwen
de aanval op de .Duitschers in N. Frankrijk en
België. De Serviërs, na verscheiden overwinningen
op de Oostenrijkers, hernemen hun hoofdstad Bel-
grado.

16 Dec. overwinnen de Duitschers de Russen in
de groote slag ten Z. van de Weichsel in Polen.
De Russen blijven in de Karpathen op de grens van
Hongarije. De Oostenrijkers nemen Piotskof op
weg naar Warschau. De Duitschers beschieten
de steden Hartlepool, Whitky en Scarboro, tusschen
Huil en Newcastle, od de Oostkust van Engeland.

17 Dec. De Turken versterken zich in N. Perzië
tegen de Russen. Egypte wordt Engelsch protek-
toraat. De Khedive wordt door Engeland afgezet, en
een van Engeland afhankelijke anti-Turksche Sultan
aangesteld.

18 Dec. Weer komen de Franschen en Engelschen
in N. Frankrijk en België tegen de Duitschers een
weinig vooruit. De vorsten en ministers van Dene-
marken, Noorwegen en Zweden kómen te Malmö
in Zuid-Zweden tegenover Kopenhagen bijeen.

19 Dec. De Russen ontkennen de algemeenheid
van de Duitsche overwinning in Polen.

20 Dec. De strijd in de nabijheid van Warschau
duurt voort, evenals in de Karpathen en Gallicië.
Bij Yperen in België en bij La Bassee in Noord-
Frankrijk dringen de Franschen en Engelschen
eenigszins op. In Pretoria begint het fusileeren der
opstandelingen-generaals door Botha. Ook de Vrij-
staatsche opstandeling Conray gevangen genomen.
In Soedan, ten Z. v. Egypte, beginnen sommige
Mohammedaansche groepen zich tegen Engeland te
verzetten.

De leening van 275 millioen en de poli-
tieke toekomst.

Wat men ook van den heer Treub, onzen huidigen
minister van financiën en „sociale" aangelegenheden,
mogen zeggen, wie oprecht wil zijn, kan niet zeggen,
dat hij behoort tot die politieke figuren van allerlei
slag, welke wij sinds de uitbreiding van het kies-
recht ook in ons land zoo in overvloed tellen tot
het ras der demagogen.

Neen: een demagoog, een bewust volksmisleider,
gelijk er zovelen rondloopen onder de politici der
linker- en rechterzijde, is Treub niet. Van hem
geldt ook nu, wat wij van hem moeten constateeren,
toen het zooveel maanden geleden — het lijkt nu
reeds jaren, waar wij middelerwijl in een geheel
ander politiek tijdvak zijn getreden — nog over de
kwestie van het zoogenaamde Staatspensioen ging:
niet hij, Treub, die zich steeds een tegenstander
had verklaard van staatspensioenen, Van werkelijk
staatspensioen voor de arbeiders,- die met cijfers en
feiten had aangetoond, waarom hij er tegen was,
kan men van volksmisleiding beschuldigen toen hij
kwam met de bekende plannen van het ministerie
Cort v. d. Linden tot invoering van een anderen
vorm van bedeeling voor „behoeftigen." De volksmis-
leiders en demagogen waren de Unie-Liberalen en

de andere vrijzinnigen, en hun politieke satellieten,
Troelstra en de reformisten, die „staatspensioen"
noemden wat gansch iets anders was.

En zooals het toen was, zoo is het ook nu, nu
wij in een ander.politiek tijdvak leven, nu ook voor
ons land de aera van het „hervormingsgezinde schijn-
hervormingsgezinde" kapitalisme door den Wereld-
oorlog voorgoed voorbij is, nu ook wij gekomen
zijn in het tijdvak van het onverhulde Imperialisme,
met al de gevolgen, financieele niet 't minst, die
daaruit voortvloeien.

Het debat in de Kamer en in de pers, voorafge-
gaan aan de aanneming van Treubs eenigszins
gewijzigde oHtwerp, heeft die demagogie en huiche-
larij van de hervormingsgezinde liberale en refor-
mistische politici weer in den volsten bloei vertoond.
Weliswaar luidt dit debat ook het einde in van hun
politieken kansen, van de mogelijkheid, zoo die ooit
bestaan zou hebben, om in samenwerking en volgens
de lijnen van een program, gelijk dat door Dr. Bos
in 1913 was ontworpen en aan de reformistten voor-
gelegd, de Regeering te aanvaarden en den Neder-
landschen Staat in nieuwe „sociale" banen te leiden
langs geleidelijken weg. Maar de heeren van her-
vormingsgezinde linkerzijde, van Unie-liberaal tot
Arbeiderspartij willen en kunnen dat einde nog niet
inzien. Ondanks de diepe teleurstelling, die Treub
hun gebracht heeft, een teleurstelling,, die op zoo
pathetische wijze in hun redevoeringen tot uiting
kwam, zullen zij in de eerstkomende jaren probeeren
om gezamenlijk en in overeenstemming de politiek
van oppositie voort te zetten, die zij bij deze gele-
genheid èn in de Kamer en daar buiten hebben
gedreven, ten einde de dekking van de onkosten der
nu in de Tweede Kamer aangenomen leening een
anderen vorm te geven. Ook nu weer zijn Dr. Bos
en Mr. Troelstra in de Kamer als broeders opge-
treden, duurt de Verstandhouding tuschen dezebeiden,
die zich iv 1913 al als Ministers voelden, voort.

De financieele kwestie zal, hoe de loop van zaken
ook moge zijn, d.w.z. of de Wereldoorlog langer of
korter tijd duurt — en verondersteld, dat ons land
er niet in wordt betrokken — de politiek en den
toestand van de arbeidersklasse gedurende de eerst-
komende jaren zoo goed als geheel beheerschen.

Zoo is het dan wel van groot belang, dat ook wij,
socialisten, deze kwestie wat nader en nauwkeuriger
beschouwen dan tot nog toe het geval is geweest.
Ook wij hebben op ons program van actie, het
program, dat 'door de Samenwerkende Arbeiders-
organisaties als gevolg van de oorlogscrisis en haar
gevolgen, is opgesteld een belasting op hetkapitaal
als middel tot dekking van de oorlogskosten. Maar
wij doen goed het karakter van dezen eisch wat
nauwkeuriger te omschrijven, dan dit tot nu toe
mogelijk is geweest. En daartoe biedt de discussie,
die nu in de Kamer heeft plaats gevonden, ons een
uitstekenenden bodem. De waarde van die discussie
ligt niet in haar positieve resultaten. Niet hierin, dat
daardoor een wijziging is gebracht of kon worden
gebracht in de plannen der Regeering. Door den
„politieken wapenstilstand" te sluiten, den politieken
„godsvrede" aan te gaan, zooals de Reformisten in
Augustus deden -- terwijl zij trouwens reeds sinds
1913 Regeeringspartij waren — hadden zij en hun
bondgenooten, de „linksche" liberalen de Regeering
de dictatriale macht in handen gegeven, waarvan
deze nu gebruik heeft gemaakt. De pressie, die zij,
in samenwerking met de socialistische arbeiders
.buiten de Kamer, met de Samenw. Arb. Vereeni-
gingen, ondanks hun reformisme wellicht hadden
kunnen uitoefenen, was daardoor een onmogelijkheid
geworden. De Regeering van Cort v. d. Linden en
Treub die èn als krachtige figuur, èn door de plaats,
die hij in het Ministerie bekleedde — oorspronke-
lijk reeds en nog weer gedurende de oorlogscrisis— volslagen onmisbaar was geworden, die daar-
door aan de Regeering zijn wil kon opleggen, om-
dat een ministerieele crisis gedurende deze oorlogs-
maanden onmogelijk was, deze Regeering en Treub
vooral waren daardoor in de gelegenheid den band
met de Hooge Bank in ons land en de Nederland-
sche Bank vooral, die hen reeds bond, veel vaster
te knoopen. Het zwaartepunt van de politiek werd
geheel verlegd naar de Kabinetten der Ministers,
naar dat van Treub vooral. Eindelooze conferenties
met de chefs van het groote kapitaal ten onzent,
dat reeds in Augustus enorme* winsten maakte èn
gouden tijden zag aanbreken, maakten, dat het
Ministerie, waarin Treub de leidende figuur was
geworden, een volkomen trouw Comité van Uit-
voering werd der wenschen van het Groote Kapi-
taal. Kortom: in ons land, hoewel niet bij den oor-
log betrokken, ontstond dezelfde toestand, dien wij
op 't oogenblik in de groote en kleine oorlogvoe-



rende landen aantreffen, de toestand, dat het Parle-
ment eensklaps en op revolutionaire wijze bleek te
zijn, wat het inderdaad reeds vöör den oorlog ook
hier op weg was te worden, een likhaam, dat nog
slechts schijnbaar den gang van zaken in den Staat
controleerde.

Nu heerscht ook in ons land de toestand, dien
de Bremer Bürgerz. onlangs zoo uitmuntend karak-
teriseerd met deze woorden:

„... wanneer er tusschen de groepen, die den
„doorslag geven (in de politiek), geen groote ver-
schillen meer bestaan, is hel bureau van een Minister
„of groote bank zeker een veel geschikter plaats om
„zaken af te doen, dan de Tribune van den Rijks-
dag ...

„De principieele eenheid (tusschen de groote groepen
„der bezittende klassen) heeft het Parlementarisme
„nog slechts een sbhijnbestaan gelaten. Dat was na-
tuurlijk reeds vöör den oorlog het geval. De oorlog
„voltooit dit proces en laat het scbijnbestaan van
„het P.trlement steeds duidelijker aan den dag treden...

„Het Parlement schakelt zichzelf uit, met het oog
„op de belangen', die in den oorlog moeten worden
„doorgezet. De factoren in het economische leven,
„die den doorslag geven, zijn er zeker van, dat trots
„die uitschakeling van het Parlement de doeleinden
„van den oorlog bereikt kunnen worden. ..

„Het feit, dat het Parlement in deze uren vanjeen
„ontzaglijke wereldhistorische worsteling, waardoor
„het lot der wereld voor tientallen van jaren be-
„paald wordt, zich vergenoegt met de rol van een
„een figurant, ï a 1 er toe b ij dragen dat het
„ook later geen andere rol kan spelen."

Dit schreef de Bremer Bürgerzeitung naar aalei-
ding van de vergadering v.an den Duitschen Rijksdag
op 2'December, waarin zonder d.bat de tweede 5000
millioen Mark voor den oorlog weiden toegestaan.

Maar met geringe verschillen in vorm moet men
hetzelfde constateeren van de Parlementen in de
oorlogvoerende, zoogenaamd „democratische" groote
Staten, als Frankrijk en Engeland.

Ons land verkeert nog niet in oorlog.
Het recht om lange redevoeringen te houden, die

in de beslissingen van de Regeering geen wijziging
brengen, is, nadat het hier in Augustus, door het
Parlement zelf was opgegeven, nu weer toegestaan.

Doch de beslissing omtrent de leening van " 275
millioen en het daarbij gevoerde debat, heeft o >k
voor ons land getoond, dat het Parlement hoe langer
hoe meer een schijnbestaan gaat annemen, omdat
de bezittende klassen over de gewichtige beslissingen
het vooraf eens worden en die aan de Regeering
overlaten, waar het hier gaat orh levensbelangen.
" Dit is de eerste les, die wij uit' de debatten over
de Leening kunnen trekken. Een volgenden keer
kunnen wij den aard van de besprekingen en hetgeen
wij er uit leeren kunnen, nader bezien. v. R.

Barbaars.
Er heersen hier in den Oost nog zeer bedroevende

toestanden, wat betreft bescherming van den Inlander
tegen de winstzucht van 't kapitalisme.

In Kediri worden geheele kampongs opgeroepen
bij rietbrand in de tuinen van de ondernemers,
terwijl Chinezen en Europeanen vrijgesteld zijn.

De een of andere krachtpatser op Timor wil den
Inlander, wanneer hij uit zijn sago bedwelmende
drank bereidt, van al zijn sago beroven en'al zijn
bomen omhakken, hem daarmee berovende van zijn
voedsel.

Op de partiekuliere landen heersen fen hemel
schreiende toestanden, ln een mijner vorige brieven
deed ik daarover al een boekje open.

Herendiensten worden nog altijd gevergd, belas-
tingen drukken zwaar.

Daartegenover: Weinig en slecht onderwijs, totaal
onvoldoende geneeskundige hulp. hygiënise toestan-
den over't algemeen beroerd. Alles voor de Inlanders
is even benepen en zuinig.

Maar dat alles nog daargelaten: dat een bevolking
daarbij nog mishandeld wordt, is zooveel te erger.

En telkens duiken van uit plantages, mijnontgin-
ningen en plaatsen met wegenaanleg geruchten op
van grove mishandelingen.

Maar de arbeids-inspeksie dan?
Och, die is voor 't ontzettende terrein veel te klein

en door de vervoermiddelen is een overval, zoals
in Holland mogelik is, hier onuitvoerbaar. Daarbij
eën bevolking, die niet spoedig klaagt, en als 't de
spuigaten uitloopt, gebruik maakt van't leer om leer.

Het ergste geval, dat dit jaar aan't daglicht kwam,
is wel op de midden Sumatra-weg gepleegd.

Nu de laatste beklaagde onlangs veroordeeld is,
lijkt 't ons niet ondienstig, een overzicht te geven

van de daar plaats gehad hebbende gruwelen.
In midden Sumatra worden sinds een jaar of 3

nieuwe wegen aangelegd, waarvoor, evenals bij de
steenkolenvelden der Ombilin dwangarbeiders worden
gebruikt. Gedurende al dien tijd, hadden de schrik-
kelikste mishandelingen plaats. Barbaars 'werd !t
werkvolk behandeld, zonder 'dat 't bestuur ingreep.

Eindelik werd 't bekend, welke scheeuwende toe-
standen er bestonden,

Zieke dwangarbeiders werden met rottanslagen
tot'weiken gedwongen. Konden ze dat niet, dan
werden ze aan palen vastgebonden in alle weer en
wind en ontvingen geen voedsel.

Dysenterielijders, die om medicijnen verzochten,
weiden door de beklaagde op den grond geworpen,
getrapt en geslagen. Tengevolge daarvan zijn ver7
scheiden arbeiders bezweken. De voeding was slecht
en onvoldoende. „Honden worden beter gevoed,"
aldus de off. van Just te Padang. De treurigste hy-
giëniese toestanden heersten er. Medici als overal
veel te weinig. Hoewel verscheiden keren gevraagd
werd ommeer medise hulp, de hoge Regering
voldeed aan die verzoeken niet.

Dysentrielijders moesten 30 paal (1 paal, 17.K.M.)
lopen, voor ze aan 't hospitaal te Sawah Loentoh
kwamen. Bij 't ziekentransport werden alleen zij,
die niet meer konden gaan, gedragen op een ruwe
baar, de anderen werden met stokslagen voortge-
dreven. Dat de sterfte ontzettend was, zal niemand
verwonderen. Maar dat was geen bezwaar, zoo werd
gezegd, er leven op Java nog schurken genoeg.

"Scherp gispte de Off. v. Justitie de laksheid van
lager en hoger bestuur van Sum. Westkust. Ook de
techniese leiders kregen hun deel. De ingenieur
Kwisthout, de hoofdschuldige, 'hoewel niet aange-
klaagd, kreeg er geducht van langs.

Het bestuur had telkens gehoord van de wan-
toestanden, maar nam niet de moeite om zich per-
soonlik op de hoogte te stellen. De Gouverneur gaf
per partikulier briefje aan den Off. van Gezondheid
kennis, dat B. O. W. te zorgen had voor behoorlike
voeding en mediese hulp. Per partikulierè brief!

Duidelik kwam uit ter gerechtzitting, wie de
schuldige waren: Zowel de Off. als de verdediger
wezen aan als hoofdschuldige, de reeds genoemde
Kwisthout. Deze zat echter niet op 't beklaagden-
bankje, maar werd later naar Batavia overgeplaatst!

Ve der de regering, die steeds verzoeken om meer
mediese hulp weigerde en per partikuliere briefjes
hoogst ernstige zaken behandelde.

Deze ingenieur en 't bestuur, hadden 't mogelik
gemaakt, dat minderwaardige sujetten, als de* be-
klaagde opzichters waren, en zoo lang ongestraft hun
onmenselike driften hadden kunnen botvieren, waar-
voor ze eerst nu een flinke straf ontvingen.

Naar hen die neervielen keek niemand om „Zij
vormden een versnapering voor de tijgers", aldus
werd cynies opgemerkt. Aroen.

Jeugdorganisatie en Soc. opvoeding.
Al meerdere malen drongen wij op steun aan bij

de oudere socialisten voor „De Zaaier", 't Gaf wel
iets maar niet voldoende.

Als het onze partijgenooten en geestverwanten
ernst is, dat het proletariaat socialistisch moet wor-
opgevoed, zóó, dat in de toekomst de nationale ge-
dachte niet meer baas zal zijn over de socialistische,
laten zij dan beter begrijpen dat de socialistische
jeugdorganisatie onmisbaar is.

Veel te weinig partijgenooten gaven zich op
als abonné op „De Jonge Socialist". 3 5 cents
per jaar mag toch ieder wel over hebben voor
steun voor dit noodzakelijke orgaan. En ieder kan
toch wel een,paar abonnees werven in zijn omge-
ving. Als men maar wil.

Laat toch niet langer de arbeidersjeugd ten prooi
aan nationaliteiten van alle kleur. Vanv zwartrok tot
roodrok, van christelijk- tot reformistisch demagoog.
De geheele bend' is bezig het jeugdige proletariaat
nationalistisch gif toe te dienen. En de roodrokken
doen het nog het gevaarlijkst door hun revoluti-
onairen schijn.

Het staat zoo goed om een Kerstrede in Amster-
dam te laten houden door ... Mevr. Roland Holst!

Er bestaat een socialistische jeugdorganisatie „De
Zaaier" die van de oprichting af stond op het stand-
punt van Mevr. Roland Holst èn van Liebknecht.
Toen in Stuttgart in 1907 Mevr. Holst de richting
gaf voor de socialistische opvoeding der jeugd in 't
algemeen, gaf in overeenstemming hiermede Karl
Liebknecht de richting aan voor den strijd tegen
het militarisme in 't bijzonder,. „De Zaaier" kan zich
niet anders dan verheugen in het standhouden van
zijn voorzitter Liebknecht; zoo lets houdt den moed

er in. „De Zaaier" blijft doorgaan met zn anti-
militaristische propaganda. Treurig vinden wij 't
daarom dat in tegenstelling met Liebknecht de oud-
leidster Roland Holst de anti-militaristische jeugd-
organisatie door haar zelf mee opgericht, in den
rug aanvalt dooi' te gaan spreken voor een jeugd-
organisatie der nationalistische arbeiderspartij die
opgericht is met het doel 'om de anti-militaristische
werkelijke internationale jeugdorganisatie te ver-
nietigen.

Partijgenooten en geestverwanten, gij die werkelijk
de anti-militaristische jeugdorganisatie en de soci-
alistische opvoeding der jeugd bevorderen wilt, doet
een daad. Steunt „De Zaaier financieel,
helpt aan de instandhouding van zijn orgaan, neemt
een abonnement; steunt ook moreel, maakt
propaganda voor onzen en uwsr. jeugdbond.

Dat is uw socialistische plicht! v. A.

Van de Afdeelingen.
Amsterdam. Eerste'Kerstdag Vrijdag 25 December's mid-

dags Openbare Vergadering in het Koncertgebouw tegen de
Oorlog en vóór Demobilisatie. Sprekers: Lansink jr.,Domela
Nieuwenhuis en L. de Visser.

Dé Huishoudelijke Vergadering gaat Vrijdag 25 Dec.
wegens Kerstmis niet door. Volgende Huishoudelijke Ver-
gadering 8 Januari.

Donderdagmiddag spraken Bouman en Domela Nieuwenhuis
voor de werkeloozen in De Oeelvinck. Vrijdagavond sprak
Luteraan in kursusverg. over Nationalisme en de Arbeiders.
Een uitstekende rede. Jammer maar, dat de opkomst weer
te klein was. Zaterdagavond in de Arb. Bildung Verein
behandelde Wijnkoop'het onderwerp: Die Internatio-
nale und der Krie.g. Er was een geanimeerde diskussie.
Zondagmorgen sprak Wijnkoop in Odeon in een ochtend-
bijeenkomst van S. A. A. over De Internationale,
1864—1914, wat ze was en wat ze worden moet
De opkomst was uitstekend. Er was eenig debat.

Arnhem. Voor een 200 pesonen sprak Wijnkoop verleden
Donderdagavond ïi\ de zaal van Suize voor het Landelijk
Agitatie Komitee over De Oorlog en de Arbeiders. Het was
de eerste maal dat onzerzijds in Arnhem werd opgetreden.

Bussurn. Vrijdagavond sprak Wijnkoop hier in een Openb.
Kursusverg. over Vaderlandsliefde en het Proletariaat. Het
was afschuwelijk weer en de opkomst was gering.

Den Haag. De Nederl. anti-Oorlograad hield in de groote
zaal der Dierentuin den 15 Dec. een openbare vergadering.
Naast twee burgerlijke geleerden voerde ook de socialist(?)
Wibaut het woord.

Het gehalte der aanwezigen en de inhoud der rede's
vormden een zoetig etisch geheel.

Er was geen debat,, zelfs vreesde men de Colportage —
wel werd een vod van den A.O-raad verkocht — vijf minuten
werden beschikbaar gesteld tot het stellen van vragen, waarin
Wibaut een schrobbeering kreeg van een zijnerpartijgenooten.
Daarna bezorgde onze pg. de Visser de-aanwezige bourgeois
een benauwde vijf minuten onder hartelijk applaus #kn het
aanwezige arbeiderselement. De tweeslachtige troep werd
door hem aan de kaak gesteld, als mede schuldig aan den
wereldoorlog, in verband met het Indies bezit en de verde-
diging daarvan. Dit was de bourgeoisie al te grof.

De Visser werd door haar dienstknechten (de Politie) aan
de beenen van het-podium getrokken, wat een der slaven-
zielen- een geduchten arbeiders-vuistslag bezorgde.

Zeg mij wie uw- vriend i>-mijnheer Wibaut, en ik zal
zeggen wie gij zijt.

Maandagavond had hier vanwege de S.D.A.P. en H.8.8.
een goed geslaagde Demonstratie plaats voor hoogere uit-
keering aan militairen en werkloozen. Waar men de samen-
Werkende arb. org. niet als organisaties heeft willen uitnoo-
digen, meenden wij toch tegen het kapitalisme te moeten
demonstreeren.

Een 700 man was 'dan pok tot dat doel door ons bijeen-
gebracht voor het geb. vh H.V.C, vanwaar men onze strijd-
liederen zingend, zich naar het geb. van de H. B. B. begaf
om alzoo vereenigd met de andere arbeiders voor dien avond
de straten der Residentie te doen dreunen van de zware tred
der arbeiderslegioenen. Er namen _fc 10000 arbeiders aan deze
betooging deel.

Uitgave: Brochurehandel S. D. P.
VERSCHENEN:

Het imperialisme, de Wereldoorlog en
de Sociaal-Demokratie

door H. GORTER.
Prijs voor arbeiders ’ 0.10. Franco per post ’0.13.
Verkrijgbaar bij de Bróchurehandel der S. D. P.

Gijsbrecht v. Aemstelstraat 32, Amsterdam.
Prijs voor afdeelingen en arbeidersorganisaties f 10
per 100 ex. netto, zonder korting. Luxe-uitgave v.d
Boekhandel ’ 1. verkrijgbaar bij Altink's Boekhandel,
St. Janstr. 21 Amster., en bij de Broch. Handel S. D. P.
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