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----------------------------Sinds den tweeden September is Europa in
oorlog. Nu het onnederroepelyke is gebeurd, kunnen ne
moeilyk aan de nieuwe werkelykheid wennen. Soms vragen we ons af of het tenslotte geen inbeelding is.
aar de ramp is over ons gekomen. sinds jaren-twintig
jas o p den kop-hadden de revolutionnairen deze
ontknoopmng voorspeldo Zy hebben de leugen an de
kaak gesteld van den eeuigen vede, dien de geallieerden beweerden te hebben gevestigd. Zy hebben
niet opgehouden den volkerenbond te ontmaskeren als
een bond van imperialistisehe roovers en het be Versailles door het over de revolutie zegevierend kapitalisme gevestigd negime als een regime van geweld
dat in zich de kiemen draeg van nieuwe slachtingen.
aar tintig jaar langwerden de revolutionnairen, de
internationa1isten vo~r pessimisten 1 zwartkykers
en kritikasters gescholden, die niet in staat ware'
de welda.den naar waarde te sohatten, die de triomf
van de "vryheid" en de "deokratie" had gebracht.
De internationalisten, die zich alleen aphielden
met de hersenschimmen van de gewelddadige instauratie van een kommunistische diktatuur, die-helaasniet tot werkelykheid ou orden, konden maar niet
de deugden waardeeren van het nieuwe"evenwicht "onder de naties, van de"harmonieering"van de belangen
der volkeren, door de leiders van de overinnende
naties op het einde van den oorlog van I9IA4-'I8 in
het leven geroepen., En nu moeten e beleven dat
heel "hun" nerkelykheid een hersenschim or e n.
"praatje" blykt. De oorlog is ir er. Hy moedt
o ver Europa en dreigt zich over de heele wereld
uit te breiden. Die verdomde internationalisten
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en volgelingen van de roode vlag zouden dus toch gelyk hebben? Onmogelyk. Zy die. do monsterachtige onrechtvaardighemd van het kapitalistisch regime hebben blootgelegd, zy die het kleed hebben gelicht
van de onbeschaamde uitbuiting die aan de burgerlyke
maatschappy ten grondslag ligt,zy kue geen gelyk
hebben.In vredestyd is hunne aanklacht een bedreiging
voor de "orde", in oorlogstyd mordt zy eén "verraad"
voor den vyand. Zoo heeft de burgerlyke maatschappy
zoo by vrede als by oorlog steeds ièts te verbergen.
naarom is har bestaen op een leugen gegrondvest. Die
leugen moet aan den dag gebracht worden, nu meer en
onophoudelyker dan ooit , daar zy nu den dood veroorzaakt van duizenden en duizenden slachtoffers.
De onderwerping van de groote massa, de goeds2hiksche aanvaarding van de klassenhierarchie noodzakelyk voor de heerschappy van de bourgeoisie zou
een vier en tinti uur duren zonder de mogelykheid
10 ..ir de bezittende klassen naar willekeur de maatschappybeustzyn te vormen .. Deze banale waarheid
dt; nog klaarblykelyker in oorlogstyd. Het klassiel kapitalise, het liberaal kapitalisme heeft
geen theorie over denhoorlug. Het gaat er zonder
\-e;.·œ.elding o ver heen, hy is een onvoorzien iets
da.t in zyn theorie van de maatschappy geen aangeween plaats vindt: de oorlog is een toevalligheid.
Ha~ fascisme van zyn kant is minder schynheilig.
V..i,;r het fescisme is de oorlog het "ot'fer" dat het
"i:erkoren" volk zich moett opleggen om zyn plaats
,,nnei· de zon te veroveren of om aan andere "volkeren"
v2oraarden tot samennerking op te leggen overe enknsig met zyn eigen geluk. De oorlog is een soort
vagevuur noodig voor de menscheid. Het ongeluk by deze vüorste 1 lingswyze is echter dat zy toepaaae lyk zou

kunnen zyn op een were ldje ber le id to t de afmeingen
van een nate o f een ras. Van het oogenblik echter

dat men de heele menscheid naar dezen maatstaf wil
oordeelen, heeft men de gearnording van in het
yle te vallen.
Het valt dus niet te verwonderen, dat de
leugen de gekeru:le afne'ingen aanneemt. Geen dertig
clagen oorlog aren no dig opdat de groote mogendheden op de mecst kategoris:he nyze zy uitgeomen
voor de leugenachtigheid van de vroeger verkondigdc oorlogsdoeleinden.
emen ue eerst Duitschland. Hot strydt
voor de verovering van zyn"levensruite! et nil
de vereeniging van alle Duitschers. Dit opzet leent
zich ongetwyfe ld t·ot al le mage lyke veroveringen,
wants sinds tientallen j aren waren niet weinig inwoners gedwongen naar anct.ere- streken uit te wyken
om zich een bestaan te vcrzekcrea dat zy niet meer
konden ho open te verwezeulyken in eien land. Dui tschland heeft over de heele ereld Duitsche koloniën
govestigd. en vereeniging van al deze Duitsche geneenschappen kan het vaorendsol norden vocr onaészienbare territoriale veroveriagen.
1aar het nazisme hsoft zich er niet toe beperkt en oorlogsdoel te verkondigen. eigen. aan het
J'luitsche volk allcnn. Hoe groot ook de Duitsche bcgeerten de stoutmoedigheid van Eitler en ~yn klick
mogen zyn, hot staat vast dat deze laatsten de laaudunkendheid aiet zoover dryven dat zy voor hun grootDuitschland de hoele wereld meenen te kunnen verover-.
.en.. zo--o zy zy er toe gekomen te erkennen-en y
doen het nog telkons zich de gelegenheid er to:
biectt-dat andere volkeren kunnen Ieven aan da zyde
van de konfederatie van alle Duitschers 2n zy hobbc
ze lfs de rege len van dit samenleve.a geformule.Jrd,
ant elke nieune ideologie is geneigd regolen af
te kondigen die niet enkel golden voor Ren die Zi
afkondigen maar voor de he ùe wereld. Hitler had
zichzelf tot kampioen van de orde uitgeroepen; zn
triomt' in Duitschland had Europa van het kommunist:0
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gered, gevaar dat in de oogen van Hitler niet belichaamd was in het hand vol internat;ionalis ten van
ons slag die meonen dat zy de authentieke kommu ..
nisten yn, maar in het Rusland van Staline. Het
anti-komintern-pat is emn Duitsche uitvinding.
Dit pakt heeft Hitler niet belet eon niet-aanvals-.
pakt met Rusland te sluiten. De meest tastbare zyde
van de toepassing van dit pakt is de verde8ling van
Polen tusschen Rusland en Duitschland.
De zwenking is niet mindgr volledi
weest aan de zyde van het gewezen "vredesfront .
Het is geen zes maand geleden, datlren in de Londensche bankiersbladen konhlezen, dat er geGn enkcl
beletsel bestond voor de Russische toetreding tot
het "vredesfront". De onderhandelingen met de u.s.s.R.
schynen te zyn spaakgeloopen, voor zoover het aan
nict ingewyden in de diplomatisohe geheimen gegeven
ïs hier over te oordeelen, hoofdzakelyk om tee redenen. Ten e ~rs te: Enge land wi lde zich we l van den
steun van "usland verzekeren om een dam op te werpen
voor de Duitsche bedneiging in Oost-Europa; maar
het wilde tegelyk in vrede blyven leven m•3t Japan:
het wilde zyn bondgenootschap met Sovjet-Rusland
dus niet uitbreiden tot een bystandspakt ingeval
van een Japanschen aanval. Aan den anderen kant
vond Engeland den prys voor een verdediging van de
Poolsche "o nafhankelykheid"-t;t.z .. de bezettil1g
door de sovjet-troepen van de door witrussen bewo onde Poolsche gebieden-te hoog. De mislukking van
het Engelsch-Russisch gesjacher had tot gevolg de
ineenstorting van het zoopas op pouwgezette anti-
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fascistisch front.

Drie jaar zyn nauwelyks verstreken sindS
Staline het "Russische vo lk" verlost heèft van de

misdadige maarschalken die er van verdaoht werden
"het v8derland van het socialisme" aan itler te
willen overleveràn. Na de generaals te hebben neergeslagen....neemt Staline hun buitenlandsche poli-

tiek over. Hy ho ft en niet-aanvalspakt gesloten met
Duitschland, dat hem eau belangryk aanctecl verzekert
in de o pbrengst van den Duitschen ro cfto cht en hb
oogenblik is miaachien niet ver verwyderd waarop dit
pakt tusschen de Duitsche en Russischc diktators in
e3n militair bondgenootschap ogezet zal orden. Italië herhaalt zyn gedrag by den vorigen aorlog. Het heeft
zyn aspolitiek aan 't sluimeren gebracht en wacht tot
de ontwikkeling der toestanden aenyzingen zal brengen om zyn gedragslyn tenoverstaan van de êene of de
andere oorlogvoerende party te bepalen.
Veertien dagen volstaan om onder het mom
van den"ideologoschen oorlog de werkelykc intenties van zyn aandryvers te zien opduiken: die van
roovers -en dieven. De ideologische tooisels vallen weg
a f worden brutaal afgerukt door hen die geen moooi ..
te hadden gespaard am de are motieven van hun geschille te verduiken.
Engeland bereidt zich voor op ecn oorlog
van drie jaa. De wyziingen toegebracht aan de
kaart van Europa door den Russisch-Duitschen veldslag in Polen nemen zulke afmetingen aan, dat die
tydspane inderdaad geonszins overdreven is or de
aan de hegemonie van Engeland tocgebrachte slagcn
go cd te maken. Het Verdrag van Versailles is verscheurd. van I9I4 tot I9I8 hebben Engeland, Frankryk en Rusland miljo enen arbeiders en boeren ge
offerd om de stcllingen te konsolmdeeren die zy in
den loop van een eeunenlange ontikkeling hadden e
tente veroverer, Zy hadden hun doel bereikt: De ecnige mogendheid,"die hun hegemonie in Europa bedreig-de, Duitschland, as onschadelyk gemaakt. Duitschland kreeg de schuld van den o rlog en werd tot
herstelbetalingen veroordeeld. Europa werd in kleine
s taatjes verbrokke ld:duizênden .kiloeter nieue Erenzen werden getrokken. Men herbouwde een Europa, niet
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ekening houdend met de vereischten van de ekenomische ontwikkeling en de sociale uitzichten, maar naar
een model dat het m.est .de bela.ngen van de bezitten ..
de klassen van de overinnende mogendheden diende.
Engeland, de Verecnigde Staten en frankryk bereikten na den oorlog, met afwisselende hoogten en lagten, een buitengewoon peil van rykdom en melvart,gevo lgd doc,r een merke lyken teruggang. De arbeiders ..
klasse van deze landen-en van de landen die evolueeren in den kringlo p van deze landen zooals Holland, Belgiè en de candinavische landen-kregen enkele kruimels van deze burgerlyke welvaart on der den
vorm van sociale wetten. De gevolgen van de overwinning der geallieerden voor midden- en oast-Europa waren rampspoedig. Maatschappelyke omwentelingen volgden elkaar zonder ophouden op. In Rusland, Duitschland, Oostenryk, Hongarye en Italië
as de sociale revolutie aan de orde van den dag.
Het mas in deze landen dat de tegenstellingen tasschen de klassen nog opgevoerd door de ineenatorting als gevolg van den oorlog, hun hoogtepunt bereikten. De Russische revolutie onderhield enkele jaren de hoop op een radikale ommekesr in den loop
van de geschiedenis. Hiy decd de verwachting ontstaan
op de mogelykheid van een vernietiging van het kapitalisme en een ontwikkeling naar het socialisme.
Maar de heerschende klassen van de overwinnende ala
van de overwonnen mogendheden vergaten hun veete
en ontnamen aan de revolutie de vo0rwaarden tot haar
ontploiiing. De Russische revolutie werd niet militair overnonnen: zy ontaardde. In de plaats van
de jonkers en de kapitalisten kwamen nieuwe me3sters
die over de arbeiders-en boerenmassa's en terrear
zonder voorgaande deden heorschen.
In Duitschland, Oostenryk en in hoel midden- en zuid-Europa was net de volledige inecnstortins,
het bankroet van het kapitaliatiach stelsel. Het'was

ccn eindelooze ellende, waarin de arbcidersmassa's
van de streken, diunechtans mogon gerekend norden
ondor de mecst be iTO lkto, de nyverigs te en de bes t goorganise ordo van de hele ereld, gedompeld waron.
Aldonn do nog toogenomen anht van de groote olementen van de kapitalaitischc reaktie, hot militarisme,
de politie en vooral do groot-finantic en de industriemagnaten, richtte zich op bove? dozen afgrond
van verval. Do arbeidersrevolutie ko~ nict zegevieron, dasr do mechten van hot socialisme nar don vyand aren orergeloopen. Hot stompzinnig ntionalismo,
de haet tot hat kommunisme en den erbeiderdie de heorschonde klassen ven de entente-landen voeddeni, zyn verantroordolyk voor do horoplving van het nationalisme in de overwonnen landen. De fascise ..3ring van Jrµropa
is het werk van Engeland en Frenkryk. De arbeidersklassen van de estersche landon dragen hun desl in
de verantwoordelykheid voar de vestiing van het fescisme in midden-Europa, daar zy hun aocialis tische
leiders hebben lat en bcgaan, toen zy vo lmondig de
nationalistische eischen van hun bourgeoisie.hebben
gestennd. De triomf van Hitler in Duitsehland.. is het
erk van de socialistische en kommunistische partyen,
de eerste in lakeiendienst van Duitschlands1 bourgeoisie, de laatste verkocht aa:n Staline. Maar, aar op
dit oogenblik, vyf en twintig jaar na de vorige slachting, d arbeiders van Engeland en Frankryk, en met
han die van zooveel andcre landen aarondor elgiè,
naar eon nieuwe slachting dreigen te orden gezonden,
hebben zy zulks ook te denken aan het verraad van
hun partyen en hun organ.isaties, die na den oorlog
niets enders gedan hebben dan de eiachen van de kapitalistische regeeringen van hun landen te steunen
en hun begeerten te voàdoen.
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De oorlog die begint is des te misdadigor,
daer hy vo lkomon nut te l00s is. Hy zal ge :m. enke l der
pro.blem.en oplossen die zich va.or de mcnsohhe,id stellen. Klarziendo kapitalistische leiders mocten
zulks overigens toegeven, Een Fransch general verklaarde kort voor het uitbrekcn van de vyandelykheden, dat men llles moest in het werk stellen am
den o orlog te vermyden, daar de voordeolen die hy
oo it zou kunnen oplevercn volkomen in we.nverhouding zouden zyn met de opofferingen die hy zou cisch
·en. De Engelsohe !eiders hebben blyken geeven van en
wezenlyke vo orzichtighcid vooraleer hun land in de
bran.ding te werpen. Ma&r dit doorzicht en deze va orz1chtheid eden hun ve leer ingegov door een geost
van klassebehoud dam door overwegingen ve.n socialen
vooruitgang. at de kapitalistische leiders het
meest duchten in een oorlog , is dat hy maatschappelyke omwentelingen zou kunnen tot govol hebben, dat
hy door het eindelooze lyden dat hy oplegt aanleiding zou gevon tot een opstand van de gekwelde massa's
De eerste en de laatste reden tot matiging van de zy. de der regeeringen, is de vrees t'!to or de verge lding .
Deze vergelding moet de oppetrste bestaansreden zyn
van het proletariaat.
De wereld heeft geen oarlog nocdig. y
heeft een maatschappelyke ommekeer noodig. De stryd
der "rassen", de st ryd der "aties", de stry! der"i-.
deo lagie~n ",. die miljo enen en miljoenen offers
plengt op het altaar van het kapitalisme, lost nieendal op. Hy kan alleen voor zekere beperkte kategorien van bevoorrechten uit onderscheidene landen de
mogelykheid bieden hun voorrechten te bemaren . Het
heil voor de arbeiders, voor de byna-geheele manschheid,analleen_g.a uisluitgnd liggeij in den stryd
der klassen, zonder genad.e. Deze tweede wereldoor og
bey3t me:r dan welke uiteenzetting 9f oprgop tot;
révolütlê ook, dâl let béfoud vin hleb kâpitlistisch

rogiem oon onzin is en eon zelfoord vo or de menschheid. wat men door middel van den orlog mil behoudon of vestigen zyn eigendomstitels, nieuwe gnenzen
nioure okononischo invloedssfercn, nieune toluren,'
nieuwo belastingen, nieuwe lasten voor de weerlooze
bevalking, en dat ten profyte van een onbeduidende
mindcrheid in alle landen. Het regime dat ons veroorde,lt to lcven in con ononderbroken krtsis van
e2n kart eeuw e.fgcwisseld door massaslaohtingen,
zou er geonszins door gemilderd masr verstovigd zyn .
De n·ieuwe 11duurzame 11 vrede (de overwinnaars van I9I4I9I8 brachten ons re ds zoo'n "duurzamen vrede.) zou
dczelfde onheilen inhouden als de vorige. En zoa zou
het altyd te herbeginnen zyn.
Da.t wa.t de arbeidersm&..ssa I s noodig hebben,
en met hen allo volkeren, is n.iet de ovrlog, maar de
vuchtbare arbeid, de arbeid in den vredo, de arbeid
zonder de kepitalistische boeien, de arbeid zonder
het me;sterachap van de kapitalsiten, de financiers,
de burakratie, het leger, de politie over de produktie. Het is alleen de sociale stryd, die ans dicn
vredo kan bezgrgen.
De bourgeoisie he ft overal gevoeld dat
de klassenstryd de tegenvoeter is van den "rassen "stryd. In alle landen, am het even onder welk beind,
he .ft zy den klassenstryd verboden. Zoowel in de demakratische als in de fascistische landon. Hierdoor
he3ft de bourgeoisie de identiteit geproklameerd
van de fas,istische en do demokratische regines.Maar
de afkondiging do or de bourgeoisie van de veplichting tot ''lieilige unie" is in werkelykheid een nieuwe
oorlogsverkle.ring aan de arbeidot"sklasse. Het is ovorigens in het vooruitzioht van de nieumo offers die
men aan de arbeiders mil opleggen om den oorlog mo-

il te makon, deat men hun het opgeven van allon klas
sostryd oplegt. Het is omdat do arbeidorsklasse onverbiddelyker zal worden uitgebuit, omdat zo mindor
zsl verdienon, omdat de arbeidsdag zal ordon vorlongd
en de sociale wetten over den bocg gegooid het is omdat men voorziet dat do arbeidersklasso to verdo-

diging zal worden gedwongen togen deze nieume aan-.
vellen, dat men-t.t.a. de bourgeoisie- den klasscns tryd in den ban a laa t. Maar he Jf t de rcgeering
hierdoor do verschillen tusschcn de klasson uitgeschakeld, do bestaansvoorwaardcn gcnivelleerd?
Geenszins. Do maatschappelykc ongelykhcid is nog
govoeliger in tydon van no.d dan in tydcn van wolvaart.
Tot nog toe hobbcn we ons niot opgchoucton
boy hot feit dat Belgi& nog oon "noutralo" stest is.
Dit foit heoft voor ans slechts ccn ZC}r bctrekkolyk bolang. Vooresrst is do neutraliteit van de kloine staten slechts het resultaat van den wil dor groote kapit.alistische groepen. Indien o dus zolfs eloofdon dat do Belgischc bourgeoisie in dit konflikt
neutraal zou kunncn blyven, dat zou nog nict ve l uyzigen aen at er met Belgiê zou gebeuren. In dezcn
stryd aar de apenen beslissen over het lot van do
ondcrscheidcne bolangon, kan de Bclgischo bourgeoisie
slochts de party kiczen van dù impcrialistische grocp
waarvan de ovorwinning het boat in staat is do belangcn van het Bolgisch kapitalismo te vryaron ,
In den huidien stand van zakon is dit de FranschEngelsche groep. Ma&r dcze toestand is am wyziging
onderhcvig.
En omdat we niot de dupe zyn van de lage
dryfveren van de Belgiache neutraliteit, zullen wc
in geen dom als vruchtcloos nationalisme vervallcn.
Het stadium van den revolutionnairon uitbou van do
naties is voorby. De arbeiders werden in hot kapitaliatisch produktioproces goworpen on dit arbcidaproces is universeol in ossentie. Bn do nationalistl-

sche uitspeattingoa aartoe do huidige oorlog wo0r
he t voorcrendscl gaa.t bieden veranderen hicraan niets.
no- arbeiders hebben tot taak de e0nheid van de wereld
uit.to bouwen en niet de bourgeoisie te helpen haar
tit en tweodracht te bestcndigen, die wezcnl:1k
vt'O•..;md zyn aan de door de arbemders verdedigde maat ..
schappclyke zaak.
Dczc avcrwegingen te;kenen don plicht van
de arbeidcrs. Hun .stryd valt niet samcn met dicn van
do bourgeoisie maar is er tegenovcr gestcld. Het kapitelismc vocrt den rassenstryd en slaat den klassenstryd in den ban, wel to verstaan zoo die door de
arbcidcrs on niet door haarzclf tegen hen gevoerd
wordt. De arbeidersklasse moet den rassenstryd
waartoe hy door de pourgeoisie wordt uitgenoodigd, vcrwcrpen, en den stryd tegcn zyn uitbuitors met vordubbelde kt'a.cht VOL•rtzetten. Deze tegenstelling zal in
har ontwikkling fataal de antknoaping brenegn. De
arbeidorsklasse moet zich hierop vocrbereiden om niet
op hot onvowechts getroffen te worden,
•
Om dezen stryd te voeren moest de arbeidersklasse kunnœn beschikkeH over een internationale organisatie. Zy heeft hecft eft gecn dien naam waardig.
Dé III0 Internationale is het wcrktuig van Stalmne.
De» socialistische en vakbondsinternationale zy dor
hua lcidcrs in den dienst gesteld van de :Engelsch~,
Frabschc en Amerika nsche ploetokraten, onden voorendscl de zaek te dionon van do domokratie. Het is
dus slcchts los van do voogdy van die organisaties
en in stryd tcgcn hen, dat de internationale stryd
kan wordon uitgovochten. Deze omstandighoid mas.kt de
ta~.k vam do intornationalisten moe.ilykor maar niet
onuitvoerbaar. Zy wordt gcresumèord doo~r het ordeoord ven Libknechttydens don la tsten imperialistischon oorlog:" pe vyand van do grbeidersklasse staet
niot butecn do grenzen maar in eigen lan d."ltet is
in oa dor (j.en stryd togen hun eigen bourgeoisie dat

de arbcid.Jrs hun internationale c 1nheid zul lcn vcr-

wczonlykcn, ovar do grcnz0n vn rlo slagvcldc:ri hoœ.n.Ind;ï..cn uy in Duitschlend aron zoudon wy het HitlcBismo bcvcchtcn. Maar do vcrtcgcn~oordigcr in aclgiB van
hot worlcdkapitalismc, waar-van hot Hitlorisfnc slcchts
éon uitzicht is, is hot Bc:gisch kapitalisme. Dit
beve1hton wy. Men zou a:dua de bcroemde uitspra.::k
van A.nato lo France kuimen e.anvul lcn:" De vcrceniging
van alle arbciders in don stryd togcn hun nationaal
irapi.talj_sme, zal don vrodc brongcn ovor de w0reld."

DE PROP LIGT KLAA.R.

----------,
Sodet onkole okon vooren d2 gooto bla-.
den o;n tamolyk hoftigc polcmick togcn'<àitn do klcrikel-liberael--socialistischc togocring Piorlot ton
lastc gelogd ontwcrp tot censLiur. nat dozc ontwer pon
bestami, hioraan mooncn we go~n oogonblik te mootcn
tyfolon. Iiot vo .r niots verozonlykt mon dmn godsvodo, niot vor nits doot men boroop op do socialist.cn. En de oprichting van eJn ministcriœ van
nat:ionalo toelichting lykt ons e n ZOJt' no dze.kelyko inleiding tot do invooring van de censuur. Ven
do tee berciding van con nationale ue..:.rhcid to t do
afschai:fing van de we rheid kortwcg is cr mar cc
s tap. De oone loidt do endoro in.
W e.ar W"J hot hcbbon ovor do prop, bedoelon y niet dien maatrcgol die binncn kart of ]a>ng
bcstek zal wordcn toegopasf. Wy hobben hot veolcor
ovcr de reods genomen maatregclcn om de enkelo arboidersgroepo ringon het zygen op to log&on, dio vsn
mening zyn det zy niot aangcwezcn zyn oœ Staline
do la of af te stcken of fich tot lakcien aan t0
stcllen van de plooto-domokratic der En.golsche en
Frenschc bankiers.Re3ds van vor de ocrlogsverkl-.
ring worc1en huiszoekingen gedar-n by con groeit 2.,:3.ta ..
milita(ll.ten van grocpejringcn die gocm cnkele b6trokking hobbon met socialiston of stalinistan. Lodo~
van da revo lutionair-socialis tisc·.1c party 1 van dc
One.fhenkelykc Eonhoidsocntralo, van he~ Autonou:n S:rf"d1lzt derTaxianngn, yen dgn groep "ongtrg lggggrant 1van de LmnkerfrZ1ctio ,van o-nzon ...ond van Intrnatiodaal-kommuniston hebb.:;n hot bozook ontvang-Jn
van de horon van hot parot. Vorocken, Dau&e, on
anderon erden a mngohouden en oer vrygelaten. W
wordon vet'cord met drie gorilahtelyke bezoeken op

1

. l
éon mand. En zulks ondor do mosst onhoudbero voorcndsels. Men kan bo'st radon nat de bcdoclingcn van
hot erocht zy, earvn het bostuur ecn oon socialis t is tocvcrtroawd. Hot gr.f.t cr om rond do niot-

konformis tischo militentcn con atmosf ;er van illogaliteit te schcppcn. Hot is c2n vorm van drukking •
am doze groepcet'ingcn er toe te breng0n allo bedr~vigheid te staken. Mon zcgt hot hun niet maar go)ft
hot hun te r&dcn. De schyheilige menior van uitocfenjng van de sensuur ligt wel in de lyn van de burgorlyke demokratie.
Natuulyk makon e ons niot cc minste illusie omt ront de bedoe lingen van he t gerecht ~ W-y
hebben ans nooit laten beetneme .. 1 door de groote i'IOOrden "pcrsvryheid ", "vryheid van verecniging" en "organisatie'' en "algoneen kiesrecht", Wy eton dat dezc
dingen onder Durgorlyk regiem allesn interaa voor
de bourgeoisie zelf bestaan. Wy zyn dus op het ergste
voorbcreid, op den m.ond tehrouden als net moet. Wy
weten dat net een kwestie van macht is, Wy ucton
o ok det het wetboek geen werktuig is om recht te
spreken, maar wea cen wapen in de han.den der bourgeoisie om naer politieke tegenstrevers te treffcn. j
weten ook da.t de illegaliteit slechts moeilykheden
inhoudt voor hen die niet aœ de machb zyn, want
de macht he~ft deze cigenacrdige tooverkracht wettolyk te maken eh anderszins onwattig zou zyn.
Deze toelichting hecft enkel tot doel onze
lezers er op te wyzen, dat, zoc het "Bullet-yn" ophield te vcrschynon, zy nit moctnn meenoy,}t zy
opstellmrs van opvatting verenderd zyn, or 'lt mconen niets meer te zeggen te hcbbcn. Hct zou kunncn
}%ky je voor de keus iérdengestold: ofyol zygo,
de gestrcnghcid van de wct te onderazn. In
dit geval zyn wo van me·.;ning dat ke.merad<.)ll met dczclfde opvattingen elkaar tenslotte toch vinden en begrypep.

WAAROM D~ GODSVREDE .i:TOODIG IS.
van taon de oorlog tusschen Engeland en Duitschland onv0rmyd0lyk bleok, besloot de reygcring haar
bpggis,Poggio gnogpgeptgg0g2op,d gggilig[Chi.

è

fèèkêfis van dif ebàar mas niet ver te zoo-

kon. Nioume offrs dionden van de bevolking geèischt;
het kam or bygcvolg op aen in de recgering op te

namcn do me3st roprosentatiov0 organisaties van het
land en in dit gcval de socialisten, die vcronderstold
ordon to spreken in nam ven do klesse dico het loouncnaoncle -1 in do le.stcn a:.oet dragon: de arbeiderskle.sso.

Do rogoorin zag zich niot bodrogon in dorermechtingcn dio z-y kocsterdc tcnovcrstai:.n van de socialisj288p9gg Sydikelo leiders. Do ebourlykheid es ore ds lng cp voorhend ondor hct ooç gezicn.
Het lc.r.tste kongrcs van do B.W.P. had be.slot<)n, buiten de rogcJringskombinatio te blyvcn, behalve in
uitzonderl-yke omstandighcden. Iodero n ist et dit
voorbchoud beteekendo, Goon onkole stem verhief zich
dan ouk tegcn de rcgacringsdo3lnamo in de rangen der
socialistcn.
ne vakbondlcidors hobbon apeciele stappon
engowend by de regoring om hear

hun stoun too

to os@en. Hocl hot vakbondsappergst steldo z!ch
ter bcschikking ve.n de rcgooring. Oentralcs stcldon
hun lokalen ter bcschikking van de rcgocring. Het
café van het volkshuis van BBussol werd omgcvormd
tot soldatenthuis, De Bolgische vekbondsboeçing
staat op de bres!!
.
De voorwearden die de socialiston hobbon
mo otan eaanvaerdon zyn nochtans einig schitterend.
Do socialistischc ministcr van arbcid hJeft hot voldongen feit van de afschaffing van don echturendag
moetmn ae.nvaarden, maf.tregol we.ertoe zyn chriatcndomokretische vocrgangor as ovorgo3an, Do regacring hecft bavcndion hot prœncicp umtgovaardiga van
de verplichting voor d0 workeloozen dagclyks 4 of5
uren a-ebeid te levercn tegen cen supplcmcnt van 5
frank by den werkeloozenstcun. Dit gelykt sprckcnd
op dwangarbeid en houdt niet hct minste vcrbend
met de eischen der vakbvnden,
Blyft bovcndion de kwostie van de loonen
in I t algemeen. (I) Men moet zich vcrwachten aen
snelle styging van de pryzen der levcnsmiddcl on.
De Belgischc ekonomic moet het hoofd bieden en de
ruineerende lasten van de mobmlisatic op ecn oogcnbli det in de meestc bedryfstakken eon buitcngcwone
lamheid hesrscht: zy zal zich met elle krachtcn in
spannen om die lasten af te wentelen op den rug der
arbeiders. Dl de mynon hcbben de arbeiders reeds gc~
mord. Zy dringcn er des te meer op aan hun loonen
aan de nieue pryzen der levonamiddelen aan te passen,
dat, de steekoolindustrig een der oinige bodryfstakken is die ict gctroffen nerd door don oorlogstoestand. In de eerste weken van September zyn cr
reeds stakingen uitgobroken. De mynworkersoentralo
heef't de noorligc aanmaningen tot goduld en matiging

toegediend.De aanwezigheid van de socialisten in do

regeering blykt dus mol noodzakelyk. Het gaat er
om hot werk van de vakbonden in overe0nstemming te
brengen met dat van d0 regoering; er op te waken dat
de arbeiders niet tot onbedachte aktie overgaan. tiet
A.B.V. richtte zich begin scptember tot de arbeidersklasso am haar te vragcn mc0r dan ooit de blikken
nasr hear orgenisabios te mendon. Wy zyn intogendel
van me ning det, om zich to verdodigcn, zy zich zal
moeten ontmakea van de voogdy van die organisa.ties.
Dezo zyn immers volledig in het staatsapparaet Mngcschakelcl.

(I )Do bourgeoisie hc:Jft ecn lum.incuzc oplossing govondcn vor de rege ling van ct.e pcnsioenen van de opgcroepcn( ctus in staatsbotrckking ) arbcidcrso Buitcn
de a.ndere ta lryke on torpcn dioften op do huidige loo•nen en arboidsvocaarden zullon do an het ork
gcblaren erbeiders oen hslf procent van hun laon
vo.or dit rloel moetnn la.ten vallcn. De vakbondsinstantios h..::bbcn mot het noodige respckt don ministcr
vcrzocht deze _golden voor het beloofde doel aan.te
wendon on geone der ldus verzamelde sommen aan
te onden tot umtkeering van do nilitieveroedingon!!
Hc.;r œi't1istcr be loof'dc de zak te onderzockcn!_!
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